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‘ଆହାନ’େର ପ(
ୂ  ତଃ େମୗ=କ, अପକାଶି ତ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ହA କପି%ଇଟର ବ ବCାେର

ଚୟନ କ%ଯାଏ | େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କHବ / ଦାୟିତ
ରJବ ନାହA, େଯେତେବଳଯାଏଁ େକୗଣସି ସଚ
ୂ ନା Mା )େ2ଶ NଆଯାଇନାହA | େଲଖାେର

NଆଯାଇOବା .Pର େଲଖକ7ର ସ&ୂ( )ଜସ , ତାହା ଉପେର ସ&ାଦକ Mା ପକାଶକ7
ସହମ ରJବ େବାQ େକୗଣସି QRତ )ୟମ ନାହA | ଯNଓ ସ&ାଦକ ସବୁ େଲଖାକୁ
ଭଲTବେର ପଢ଼ି ବା ଏବଂ ବୁ ଝିବା ପେର ହA ପକାଶି ତ କ#ଥାX | ତଥାପି େଲଖାର
ଶତପଶତ ସତ ତାର ଦାY େକବଳ େଲଖକ7ର | େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିOବା
.ବାଦର ଉHରଦାୟିତ େକବଳ େଲଖାର ମଳ
ୂ େଲଖକ7ର, ଏOେର ସ&ାଦକ Mା ପକାର
େକୗଣସି ଉHରଦାୟିତ ନାହA |

ଏJ ପକାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ&ାଦକ7 QRତ अନୁ ମ .ନା अନ
େକୗଣସି ମା[ମ (ପତ ପକା / ଗଣ ମା[ମ / ସାଦପତ

ଇତ ାN)େର ପକାଶି ତ କ#ବା

ଏକ अପ%ଧ | ଦୟାକ# ଏJ .ଷୟ ପ .େଶଷ [ାନ େଦେବ | େଲଖକମାେନ PହAେଲ
)ଜ େଲଖାର ପPର େହତୁ େସମାନ7 େଲଖା ପକାଶି ତ େହାଇOବା ପୃାମାନ7 ପଛ.
ଗଣମା[ମେର / ଇaରେନଟେର େଦଇ ପା#େବ |

ଆହାନ ଇ-ପକା ଏବଂ ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର $ା% ସ&ୂ( )ଃଶୁ- .ତରଣ ଉେ2ଶ େର ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ5ନାୟକ7 $ା% ପକାଶି ତ

ନବମ ବଷ, ଷ ସଂଖ ା
ଡିେସର ୨୦୧୪

ସOାଦକୀୟ

ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର

 େଶଷ ମାସ ଆଉ अdNନପେର ଏଇ ଧରଣୀେର ଉପCି ତ େହବ ପୁଣି ଏକ
ବଷର
 ପୁଣିଥେର ହେଷା ଲe ାସେର ସମୟ େକମି କଟିଯିବ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହA
ଇଂେରଜ ନବବଷ
 अନ ପବ
ନବବଷର
ୂ ରୁ ବଡ଼Nନ ପବ ଆଉ ଶୀତୁ ଆ ପାଗେର ବଣେTfର ଆସର ଏJ
Nନମାନ7ୁ କ#େଦବ ଆହୁ # ଉgବମୁଖର ପାବଣପବର .ଦାୟପେର ପେର ଧାନ अମଳ
 ାନ7
ସମୟେର ଶୀତଋତୁ ର ଆଗମନ ମନକୁ ଶୀହ%ଇ େଦଇOବା େବେଳ .ଗତ ବଷମ
ତୁ ଳନାେର ଚ=ତ ବଷ अd ଶୀତ अନୁ ଭୂ  େହଉOବାର अiେଯାଗ अେନକ କରX,

ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ5ନାୟକ



ସjବତଃ ଏOପାଇଁ .ଗତବଷର
ଫାଈQନ୍ ଏବଂ ଚ=ତବଷର
ହୁ ଡ୍ ହୁ ଡ୍ ଦାୟୀ
େହାଇପାରX
ଶୀତ ଆସି େଲ ସୁnା ମନର ଉେHଜନାକୁ େକେବ ତାହା अବଦମିତ କ# ରRପାେର
ନାହA, େସJପ# ସାJତ ବ o अଗଣିତ େଲଖକ େଲRକା7 ଉgାହ, ଉ2ୀପନା ଓ
ସହାୟତାକୁ ପାେଥୟ କ# ପୁଣିଥେର ଏକ ନବକେଳବରେର ଉପCି ତ େହାଇp ଓଡ଼ି ଶାର
ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ମାସି କ ସାJତ

ଇ-ପକା ଆହାନ Nନକୁ Nନ େଫସବୁ କର

ଆହାନ ଗqପେର ସଦସ 7 ସଂଖ ାେର ବୃ nି ଏJ ପକାର ପାଠrୟ ସ ୀକୃ କୁ ଦଶା ଉp
ଶୀତ Nନେର ଓଡ଼ି ଶାର .iନs େଗୗରବବହନକାରୀ ମtି ର ଓ अuଳମାନ7େର ବାଷvକ
ଉgବମାେନ ଆରj େହାଇp )କଟ अoତେର େକାଣାକ ନୃ େତ ାgବ ସମାପନ
େହାଇp ଏହାପେର ପେର अେନକ Cାନେର ସମରୂପ କାଯ  କ ମମାନ ଆେୟାଜନ େହବ,
ଏହା $ା% .ଲୁ w େହବାର $ାରେଦଶେର ଆସି ପହuିOବା ଐହ କୁ ପୁଣି Mp अମyଜାନ
ମି=ଯାଇପାେର ଏବଂ ପୁଣି Mp Nନ, ମାସ ବା ବଷ େସ ସବୁ ଐହ ଆମ ଜନମାନସେର
Cାନ ରRବା ଉେ2ଶ େନଇ େହଉOବା ଏJ ସମୟ କାଯ  କ ମ ବାz.କ ପଶଂସ{ୟ
େସJପ# ସାJତ େ|ତ େର ମ[ ଏJ ସମୟେର %ଜ ର .iନs ସହର ମାନ7ର
ନାଟକ ମେହାgବ, ସାJତ

ପାଠ କ ମ, ଆେ}ଚନାଚକ , କ.ତା ପାେଠାgବ ଆNର

ଆେୟାଜନ େହଉOବା ଖବର ଆେମ )Nନ ଖବର କାଗଜରୁ ପାଇ ପଢ଼ି ବା ପେର ସେ~ାଷ
}ଗୁp େଯ ଆମTଷାକୁ ଆମ )ଜେ}କମାେନ ହତାଦର କରୁ Oବା ସେH . Mp ଉଦ ମୀ,
ସତ୍ସାହାସୀ େଲଖକ େଲRକାମାେନ अଛX, େଯଉଁମାେନ ଆଗାମୀ ଯୁଗେର ସାJତ କୁ ନୂ ଆ
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 େଦବାପାଇଁ ତର େହାଇଛX
Nଗଦଶନ
Tରତର ସ ାଧୀନତା ପରବHv ସମୟେର TଷାiHି କ %ଜ ମାନ ଗଠନ େହାଇO}
ଏବଂ େସ ସବୁ େର ପଥମ O} ଓଡ଼ି ଶା अଥଚ ଆf अବCା ଏମି େହ}ଣି େଯ ଏJ ଭୂ ଇଁର
ଦାୟାଦମାେନ अ ଆନtର ସହ .ନା ଲା ବା ସେ7ାଚେର କJପାରୁ ଛX, ‘େମାେତ
ଓଡ଼ି ଆ ପଢ଼ି େଲR ଆେସ) କାରଣ PMରୀ କରୁ Oବା Cାନେର ତ ଆଉ ଓଡ଼ି ଆ ବ ବହାର
େହଉ) !!!’ ଆଯ  }େଗ େଯ ମାତ ଛअରୁ ସାତ ଘaା PMରୀ କରୁ Oବା Cାନେର
ଓଡ଼ି ଆର ବ ବହାର ନାହA େବାQ ଚ.ଶି ଘaା କୁ ହାଯାଉOବା Tଷାଟିକୁ ତୁ େମ େ}ପ
କ#େଦବ ? ଓଡ଼ି ଆ ଜାେଣ) କJବାେର ପୁଣି M େଗୗରବ ? ଇଂେରଜ Tଷାକୁ ଜାଣ,
.$ାନ . ହୁ अ, େସOେର ଆେମ . ଖୁସି େହବୁ , ଆମ Tଇ ଜେଣ ଇଂେର Tଷାେର ଗ
ରଚନା କେଲ ଆେମ . ଖୁଶି େହବୁ , M ତା େବାQ ଓଡ଼ି ଆTଷାକୁ ଭୁ Qଯିବ, ତାହା ଆେମ
କଦାପି ବରଦାz କ#ବୁ ନାହA ହଁ ଆେମ . PMରୀଆ, ଆମ ଦwରେର . ଇଂେର
Tଷାର ବହୁ ଳ ବ ବହାର ହୁ ଏ M ଓଡ଼ି ଆ Tଷା ଆମ ଘେର ବ ବହାର ହୁ ଏ ପି}ମାେନ
ଇଂେର ମା[ମ ୁଲେର ପଢୁ ଛX ପଢ଼, M ସମୟ ପାଇେଲ େସମାନ7ୁ ଆମ Tଷା ଓ
Qପି ସହ ପ#ଚୟ କ%ଇେଦବାେର M ନମଣ ତା ?
Mp ବୁ ସୁଦୂର Nଲe ୀ ସହରେର ଏଇମି ଏକ अiଯାନ ଆରj କ#ଛX,
ଛୁଟିNନ ମାନ7େର ଓଡ଼ି ଆ Tଇଭଉଣୀ7ୁ ଓଡ଼ି ଆ Tଷା ସହ ପ#ତ କ%ଉଛX,
େସମାନ7 ପେଚାକୁ ଆେମ ଶତ ଧନ ବାଦ େଦଉଛୁ, ଏJପ# ପେଚା ପେତ କ
.ିନs ାuଳେର अବଶ େହବା ଉତ େତେବ ଯାଇ ଆମ Tଷା ବuିବ, ଆମ ସାJତ
ବuିବ, ଆମ ଐହ ର ପଶଂସା େହବ
ଟଫ ଭୁ ତ ଓଡ଼ି ଶାକୁ ଏମି ଗାସ କ#p େଯ ପNନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ
ଖବରକାଗଜ ଓଲଟାଇ} େବଳକୁ େକବଳ େସଇ ଏକା अଥତH, ସି େଶାର୍, ଏନ୍ ମାଟ୍ ଆଉ
େକେତ କଣ ସବୁ େଦRବାକୁ ମିଳୁp େସଇ ସବୁ ସଂCା େ}କ7ୁ ଭଲ ଭୁ ଆଁ ବୁ େଲଇ ଯାହା
ସବୁ ଲୁ ଟିେନଇOେଲ ତାହା େଫ#ପାଇବା ଆଶାେର Mp ଆଶାୟୀ %ଜେନୖ କ ଦଳ7
ସମଥନେର ଆେtାଳନମାନ ଚଳାଇଛX, अବଶ Mଏ େକେତ ଟ7ା .)େଯାଗ କ#Oେଲ
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ତାହାର ସଠିକ ଆକଳନ ବHମାନ ସୁnା େହାଇପା#) M ଏJ ମାମ}େର अେନକ
ମୀ, ଯୀ ବାରଦୁ ଆର ଶୁିପିା େହେଲଣି Mଏ Mଏ ଏOେର अଛX, େଖାfବା େବେଳ
ମନକୁ ଆସୁp, ମାମ}ଟା ଏେତ ଗୁରୁତର େଯ ଏେବ େଖାfବାକୁ ପଡ଼ି ବ Mଏ Mଏ ଏOେର
ନାହA େସ ଯା େହଉ, अଥ .)େଯାଗ କ#ବା ପାଇଁ ସରକାର अେନକ େଯାଜନା କ#Oବା
ସେH େଯଉଁ ା{ବ ିମାେନ )ଜ କାଜv ତ ଧନ େନଇ ଟ୍ଫ ଆଉ अନ ାନ
अଥଲଗାଣକାରୀ ସଂCାେର .)େଯାଗ କ#Oେଲ, େସମାେନ ଏେବ କେର କାଳାପାତ
କରୁ ଛX ଏଇ Mp Nନତେଳ ଖବରେର ବାହା#O} େଯ ଭଦ କ fଲe ାେର ଏନ୍ ମାଟ 
ନାମକ ଏକ ସଂCା ପାୟ େକାଡ଼ି ଏ େକାଟି ଟ7ା େନଇ %ତା% ଉTନ୍ େଯେତେବେଳ ଏJ
ସଂCା fଲe ାେର କାମ କରୁ O} େସେତେବେଳ େକJ ଏହା .ରୁ nେର Nେନ . अiେଯାଗ
ଆଣିନOେଲ, ଏେବ େକମି ସବୁ अସୁ.ଧା େହାଇଗ} ? fଲe ାେର କଣ େକJ . ବୁ nି.
ନOେଲ ? େପାQସ ଆଉ अନୁ ଶାସନ .Tଗ କରୁ O} କଣ ? ଆେମ େହଲୁ ଏମି େଗାଟିଏ
ଜା, େଯଉଁ ଜା ପାଇଁ େସଇଧାଡ଼ି କ କଥା ସଂପ(
ୂ  Tବେର ଠିକ;
େମାେତ େଯେତ ମାଠିବୁ ମାଠ, ମଁୁ େସଇ ଦରେପାଡ଼ା କାଠ
ଏେବ ମନ ଦୁ ଃଖ କେଲ ଆଉ େହବ କଣ ? ଯାହା ତ େହ}ଣି େହ}ଣି, ଏେବ
अ~ତଃ େବଳଥାଉ ସାବଧାନ େହାଇଯାअ अନ ମାେନ େଯଉଁମାେନ େ}ଭ ଆଶାେର ଏJ
ସବୁ ସଂCାେର ଧନ .)େଯାଗ କରୁ ଛX େସମାନ7ୁ ସେଚତନ କ%अ ଠକ ସଂCାମାନ7
.େ%ଧେର କାଯ  ାନୁ ାନ କର
ପାହାX ପହରୁ ଘରୁ ବାହା#ଗେଲ ଭୂ ଇଁ ଉପେର ଏକ ପତଳା ଆzରଣ କୁ ହୁ ଡ଼ି ର
ଆଉ ଦୂ ର ପଯ  ~ ଦୃ ି ଯାଉନାହA ତଥାପି ଶଗଡ଼େର ଲଦା େହାଇ ଧାନ .ା .ା ବୁ ହା
 ର ପ#ଶମର ଫଳ ଏେବ ସୁନାପ# ହସୁp ଏJ ପ# ଏକ
PQp ଧାନଖଳାକୁ  ବଷକ
ସୁtର ସମୟେର ଆପଣମାନ7ୁ ଉପହାର େଦଉp, ଚ=ତ ମାସର ଆହାନ ଇ-ପକା
ଧନ ବାଦ
ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ5ନାୟକ
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ଏଥରର ସଂOରଣେର...
ସଂOରଣେର...
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େଦାଷ କାହାର

୭

ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ5ନାୟକ
ବାପା ଓ ମା

୯

୧୪ ତୁ େମ ଆଉ ମଁୁ

୧୫ ମଁୁ, େସମାେନ ଓ ବାଦାମ େଦାକାନ

୧୭

୩୪

େକେଜ#ୱାଲ ଓ ସାଧୁତା

୩୭

ସ ରୂପ କୁ ମାର ମଲe
୧୮

ନାରୀ

୩୮

ଗିରୀଶ ଚt ପା

ଜଗନs ାଥ %ୟ
अସୀମ ବନ

୩୩

अର.t ଆPଯ 

अନୁ ପମ େବେହ%
ପଣୟର ସ 

୩୧

)ଳୀମା )େବNତା େବେହ%

ଶୀସୂଯ  କା~ ଦାଶ
ଦୁ ଇଟି |ୁଦ କ.ତା

ତୁ େମ - ଦୁ ଇଟି କ.ତା

କ. Tଗିରଥୀ େବେହ%

ସ ରୂପ କୁ ମାର ମଲe
 ର େସାତେର ତୁ ମ# ପରଶ
TଗY

୩୦

अ|ୟ କୁ ମାର ଦାସ

ସୁବଳ ମହାପାତ
ତୁ ମପାଇଁ Mp

ଶୁଭ .ବାହ

୧୯

ଶୀମ ସ#ତା ପା
କୁ ଳାାର ବଚନ

୨୫

ଡ: କୁ ଳାାର
କଣ ଆଉ ରେହ ଏଇଠି

୨୬

¡ପକ କୁ ମାର ବzି
ମେନ अp ତ

୨୮

ସମେରt ବ=ଆର ସି ଂହ
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େଦାଷ କାହାର !!!
ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର

ଡା େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକ
ବିଗତ ୮ ତାରି ଖ ଦି ନ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜର ତଖତପୁ ର ଜି Oା ଅOଗOତ େପOାରୀ ଗଁାେର ଏକ
ମହି ଳା ବOାକରଣ ଅେOାପଚାର କାଯOOମେର ୮୩ ଜଣ ମହି ଳାO ଅେOାପଚାର
କରାଯାଇଥି ଲା, ଏଥି େର ୧୩ ଜଣ ମହି ଳା ଅେOାପଚାର ପେର ପେର ମୃତୁବରଣ
କରି ଥିେଲ ଏହାର ତଦO େହାଇନଥି ବା େବେଳ ସରକାର Oାଥମି କ ପଦେOପ ସOରୂପ
ଅେOାପଚାର କରି ଥିବା ଡାOରOୁ ଚାକି ରୀରୁ ନି ଲOି ତ କରି ଛOି  ଏହି କାଯOOମର କି ଛି

ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ5ନାୟକ

ତଥ :
୧. ଏହି କାଯOOମ କରି ଥିବା ଡା ଗୁOାOୁ ଚଳି ତ ବଷOର ଜାନୁ ଆରୀ ୨୬ ତାରି ଖ ଦି ନ ରାଜର
ମୁ ଖମOୀ ରମଣ ସି ଂହ ୫୦,୦୦୦ ଲାପାେରାେOାପି କ୍ ସଜOରୀ କରି ଥିବା େହତୁ ସOାନିତ
କରି ଥିେଲ
୨. ମୃ ତା େକୗଣସି ମହି ଳାO େପାOମେଟOମ୍ ରି େପାଟOେର ଅେOାପଚାରେର ତୃ ଟି େହାଇଥି ବା
କଥା କୁ ହାଯାଇନାହO 
୩. ଯଦି ଅେOାପଚାରେର େକୗଣସି ତୃ ଟି ହୁ ଏ େତେବ ମଧ େରାଗୀ ୪୮ ଘOାପୂ ବOରୁ
ମୃ ତୁବରଣ କରି ବା ଅତO ବିରଳ ଚି କିOା Oଣାଳୀେର ତୃ ଟି ରହି େଲ ତାହା ଆମ ତOPେର
ବାପୀ ପଚି ଯାଇ େରାଗୀ ମୃତୁବରଣ କରି ପାେର, କି OP ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ପାଇଁ ଅନୁ ନ ଦୁ ଇ
ଦି ନ ସମୟ ଲାଗି ପାେର
୪. କି ଛି ଅନଭି O ବOି ମାେନ କହୁ ଛOି େଯ ଅେOାପଚାର ସମୟେର ଶରୀର ଭି ତରର
େକୗଣସି ଗୁରୁO
T ପୂ OO ଅOକୁ ଆଘାତ ବାଜି ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାେର େଯଉଁମାେନ
ଜାଣି ନାହାOି

େସମାନO

ଅବଗତି

ପାଇଁ

ଜଣାଇେଦଉଛି

େଯ

ଲାପାେରାେOାପି କ୍

ଅେOାପଚାରେର ଅଭOରୀଣ ଆଘାତ Oାୟତଃ ହୁ ଏ ନାହO , ଆଉ ଯଦି ବି େହାଇଥାଏ,
ତା—େହେଲ ଏେତ ସଂଖକ େରାଗୀO େOOେର ସମାନ ଆଘାତ େହବା ଅସOବ
୫. େକୗଣସି Oକାରର େମଡ଼ି କାଲ୍ ଚି କିOାପେର ଯଦି େରାଗୀର ମୃ ତୁ ତୁ ରO େହାଇଯାଏ,
ତାେହେଲ ଏହାର ଏକ ମାO କାରଣ ଔଷଧୀୟ ଅସୁ ବିଧା ହO େହାଇପାେର େଯଉଁ ସବୁ
ମହି ଳାମାେନ ମୃ ତୁବରଣ କେଲ ସOବତଃ େସମାନOୁ ଦି ଆଯାଇଥି ବା ଔଷଧର େକୗଣସି
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ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର

ରାସାୟନି କ OOି ୟା େହତୁ

ମୃ ତୁ େହାଇଥି ବା କଥା ବିେଷଶOମାେନ ମତ େଦଇଛOି 

ସୂ ଚନାେଯାଗ େଯ ଏହି କାଯOOମେର ବବହାର େହାଇଥି ବା ଔଷଧ ସବୁ , ଜେନୖ କ ମOୀO
ଜାମାତO ଦOାରା େଯାଗାଇ ଦି ଆଯାଇଥି ଲା, ଆଉ େସ ସବୁ ଔଷଧ େଜେନରି କ ଔଷଧ ଥି ଲା,
ଯାହା େଯଉଁ କOାନୀରୁ ଅଣାଯାଇଥି ଲା ତା—ର ନଁା େକହି ଜାଣOି ନାହO େଜେନରି କ୍ ଔଷଧର
ବବହାରକୁ େOାOାହନ କରୁ ଥି ବା ଅମି ର ଖାନ୍ ବOOମାନ ଏହି ଘଟଣା ପେର କଣ ମOବ
େଦଉଛOି ତାହା େଦଖି ବାକୁ ରହି ଲା େଯେହତୁ ଔଷଧ େଯାଗାଣ ବବOାେର ଥି ବା ବOି
ମOୀO ଜାମାତା, େତଣୁ ଔଷଧର ମାନ ନି OOାରଣ କରି ବା ଏବଂ ପରୀOାନିରୀOା ସମୟେର
ରି େପାଟOକୁ ବଦଳାଇ ଦି ଆଯାଇପାେର
୬. କି ଛି ବOି ଅଭି େଯାଗ କରOି େଯ ଜେଣ ଚି କିOକ ଦି ନେର ସବOାଧି କ ୧୦ଟି ବOାକରଣ
ଅେOାପଚାର

କରି ପାରି ବ

େସମାନO

ଅବଗତି

ପାଇଁ

ଜଣାଇ

େଦଉଛି,

େଯ

ଲାପାେରାେOାପି କ୍ Oଣାଳୀେର ଜେଣ ଚି କିOକ ଅଗଣି ତ ବOାକରଣ କରିପାେର ଏବଂ
ଭାରତେର ମହି ଳା ବOାକରଣକୁ Oାଧାନ ଦି ଆଯାଇ Oତି ବଷO ଅଗଣି ତ ବOାକରଣ ଶି ବିର
ମାନ ଆେୟାଜନ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଚି କିOକମାେନ ଅଗଣି ତ ମହି ଳାO ବOାକରଣ କରOି 
ଏଥି ପାଇଁ େକୗଣସି ସୂ ଚନା ସରକାରୀ ଭାବେର ଦି ଆଯାଇ ନଥି ଲା, େଯେହତୁ ଏହି କାଯOOମ
େହଉଥି ବା େବେଳ ଜି Oା ଚି କିOାଧି କାରୀ ସେମତ, ଜି Oାପାଳ, େଗାOୀ ସOାOେକO ଅଧି କାରୀ,
ସେମତ ଅେନକ ସରକାରୀ ଅଧି କାରୀ ଉପOି ତ ଥି େଲ, ଏବଂ େସମାେନ ନି Oୟ ଭାେବ ଏହା
ଜାଣି ଥିେଲ େଯ ଶି ବିରକୁ ଆସି ଥିବା ମହି ଳା ମାନO ସଂଖା ଅଧି କ ଥି ବା େବେଳ ଚି କିOକ
େକବଳ ଜେଣ ଥି େଲ, ତା େହେଲ ଶି ବିରକୁ ବO କରି ଦିଆଗଲା ନାହO କାହO କି ?
ଉପେରାO ସମO ତଥକୁ ପଢ଼ି ବାପେର ଯାହା OO ଭାବେର ଜଣାପେଡ଼ ତାହା େହଉଛି, ଏହି
ସମO ଘଟଣାେର ଡାOରOୁ ଅଭି ଯୁO କରି ଉପOାପନ କରି ସମେO ନି ଜ େଦାଷ େକବଳ
ଡାOରO ମୁ Oେର ଲଦି େଦବାପାଇଁ ଚାହାOି  େଯେତେବେଳ ଏହା OO େଯ ଏଥି େର ଡାOରO
େକୗଣସି ତୃ ଟି ଥି ବାପରି ଲOଣ ଘଟଣାପରବOOୀ ତଦOରୁ ଜଣାପଡ଼ି ନାହO 
ଘଟଣାର ଗOୀରତାକୁ େଦଖି ବାପେର ସରକାର ତରବରି ଆ ଭାବେର ଡାOରOୁ ବରଖାO
କରି ବା ସOୂ OO ଭାବେର ଅନୁ ଚି ତ ଥି ଲା ଏହି ପରି ଘଟଣାମାନ ଘଟିବାପେର େକୗଣସି ଡାOର
ଚି କିOା କରି ବାକୁ କାହO କି ଇOା Oକଟ କରି ବ ?

ଆହାନ ଇ-ପକା ଏବଂ ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର $ା% ସ&ୂ( )ଃଶୁ- .ତରଣ ଉେ2ଶ େର ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ5ନାୟକ7 $ା% ପକାଶି ତ
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ଡାର अ.ନାଶ୍ %ଉ୍ ସା# )ଜ େକ.ନ୍ େର ବସି ଥାX  ହଠାତ୍ େଫାନ୍ #ଂଗ୍ େହ}
ଡାର अ.ନାଶ୍ େଫାନ୍ େଦR --- ମାମା ? ଏେବ ?

ଡାର अ.ନାଶ୍ େଫାନ୍

ଉଠାଇେଲ
अ.ନାଶ୍ :- ହଁ ମାମା , କଣ େହ} ?
ଜେଣ ମJଳା କାtି କାtି େସ ପଟରୁ କହୁ ଥାX :- ହଁ Tଇନା , ବାପା,ମା7ର ଗାଡ଼ି ଧ§ା
େହାଇ ଯାଇp ଜଳ୍N ଆସ
अ.ନାଶ୍ :- Mଏ କୁ ) ? କଣ େହାଇp ? େକମି େହ}?

ସୁବଳ ମହାପାତ

କୁ ) (अ.ନାଶର ଭଉଣୀ ) :- ହଁ , ବାପାମା’7 ଗାଡ଼ି ଧ§ା େହାଇ ଯାଇp େସମାେନ ଏେବ
ହ¨ିଟାଲେର ମଁୁ ଖବର ପାଇ M ଏେବ ଆସି M ପହuିQ ଇଏ . ଆସି ଛX ଆେମ
ହ¨ିଟାଲେର अଛୁ ତୁ ଜଳ୍N ଆ

अ.ନାଶ୍ :- େକମି େହ} Mp ଜାଣିଚୁ? ତୁ ବ z ହ ନା ମଁୁ ଏେବ ଫeାଇଟେର ଟିେକଟ୍
କ# ବାହାରୁ 
କୁ ) :- ବାପାମା ସୁNwା ମାଉସୀ7 ଘରୁ ଡିନର୍ ସା#M େଫରୁ Oେଲ ବାଟେର ଏ©ି େଡ଼a୍
େହଇଗ}
अ.ନାଶ୍ :- ହଉ ହଉ, ତୁ ଜମାରୁ ବ z ହ ନା ମଁୁ ୨-୪ ଘaାେର ଯାଇ M ପହuୁ p
କୁ )ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ସୁNwା ମାଉସୀ ହ¨ିଟାଲେର ପହuିେଲ Mp ସମୟ ପେର ଡା
अ.ନାଶ . ପହuିେଲ ଡା अ.ନାଶ ଯାଇ ଡାର ମାନ7ସହ କଥା େହଉଥାX
ଡାର:- ଡା अ.ନାଶ େପେସa୍ ଦୁ ଇ ଜଣକ ପାଇଁ ର ଦରକାର
अ.ନାଶ୍ :- ଠିକ୍ अp, ବe ଡ଼ବ ା7ରୁ ର ମି=ପା#ବ ତ?

ଡାର:- ହଁ , M ଯN ନ ମି=} େତେବ ଆପଣ7ୁ ବାହାରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଏହା )ତା~
ଜରୂରୀ

ଡା अ.ନାଶ ର ଆଣିବାପାଇଁ Pକର ମକ%କୁ ଡ ାଇଭର ସହ ପଠାଇେଲ
କୁ ):- କଣ େହ} Tଇ ? ବାପାମା’ ଭଲ अଛX ତ ?
ଡା अ.ନାଶ :- ହଁ , M ର ଦରକାର ଯN ବe ଡ଼ବ ା7େର ନ ମିେଳ, େତେବ ଆମକୁ
ବାହାରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ି ବ
କୁ ):- ଆେମ . ତ େଦଇ ପା#ବା ?
ଡା अ.ନାଶ :- ଆେର ହଁ ତ ? Pଲ ..
अ.ନାଶ ଆଉ କୁ ) ର ପ#|ା କ#ବାକୁ ଗେଲ M Tଇ ଓ ଭଉଣୀ7 ର,
ବାପାମା’7 କାହା ସହ . େମଳ ଖାଇ} ନାହA
ଆହାନ ଇ-ପକା ଏବଂ ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର $ା% ସ&ୂ( )ଃଶୁ- .ତରଣ ଉେ2ଶ େର ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ5ନାୟକ7 $ା% ପକାଶି ତ
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ଡାର:- ଡା अ.ନାଶ ର ଆସି ଗ}?
ଡା अ.ନାଶ :- ହଁ ଡ଼ାର ମକ% ର େନଇ M ଆସୁp
Mp ସମୟ ପେର ମକ% ର ଆଣିM ପହuି} ଆଉ ବାପା ମା’7ୁ ର Nଆଗ}
କୁ ) ଓ अ.ନାଶ ରୁ ମ୍ ବାହାେର ବସି ଥାX ହଠାତ ଡା अ.ନାଶ7ର ମେନପଡ଼ି } େଯ କୁ )
ଓ ତା7ର, କାହାର . ର ବାପାମା’7 ସହ ମିଶି} ନାହA 
अ.ନାଶ :- ଆା କୁ ), େମା ର M େତା ର, ବାପାମା’7 ସହ ମିଶି} ନାହA କାହAM ?
କୁ ):- ମଁୁ େକମି ଜାଣି. ? ତୁ ପ% ଡାର, ତୁ ଜାଣି Oବୁ 
ଡାର ଆଉ ନସ୍ अପେରସନ୍ Oଏଟରରୁ ବାହା#େଲ
अ.ନାଶ୍ :- ଡାର ??
ଡାର:- ଦୁ ଇ ଜଣଯାକ େପେସa ଭଲअଛX, M ଆମକୁ ୪୮ ଘaା ସମୟ ଦରକାର
ତା’ପେର Mp अସୁ.ଧା ନାହA
अ.ନାଶ୍ :- ଧନ ବାଦ୍ ଡାର
%େର ସୁNwା ମାଉସୀ ଓ କୁ ) ହ¨ିଟାଲେର ରJେଲ अ.ନାଶ ଆଉ କୁ )ର ପ,
ଘରକୁ ଆସି େଲ अ.ନାଶ େସାଫାେର ବସି T.ବାକୁ }ଗିେଲ
अସjବ!!, େମଡ଼ି କାଲ ସାଇନ୍ସ ଭୁ ଲ ନ େହାଇପାେର ବାପାମା’7 ର େକମି ଆମ
ର ସହ ମିଶିବ) ? ଆେମ କଣ ତା’7 ଛୁଆ ନୁ ହଁ ? େସମାେନ କଣ ଆମକୁ େକଉଁଠୁ େନଇ
M ଆସି ଛX ? ଡା अ.ନାଶ7 ମୁ ଖ%ପ େହାଇଯାଉO} େସ Mp T. ପାରୁ ନOେଲ
କୁ )ର ପ :- Tଇ, ଆସ Mp ଖାଇେନେବ ମଁୁ େହାେଟଲରୁ ଖାଇବା େନଇ ଆସି p
କୁ ) ଆଉ ମାଉସୀ7 ପାଇଁ . ମକ% ହାତେର ଖାଇବା ପେଠଇ େଦଇp
अ.ନାଶ :- ଆା କJଲ, ଏହା କଣ ସjବ ? ଆମ N’ଜଣ7 ର େସମାନ7 ସହ େକମି
ସମାନ େହବନାହA ? ତା’ମାେନ କଣ अେମ N ଜଣ ଯାକ ତା7 ସ~ାନ ନୁ େହଁ ?
କୁ )ର ପ :- ଆପଣ ଏେବ େସକଥା ~ା କର ନାହA େସମାେନ ଭଲ େହ} ପେର,
େସମାନ7ୁ ପP#େବ
अ.ନାଶ :- ନଁା, େମାେତ ଏେବ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ି ବ Mp େଗାେଟ ତ अp ୟା iତେର
अ.ନାଶ କାର ଧ# ହ¨ିଟାଲକୁ ବାହା# ଗେଲ ...
ହ¨ିଟାଲ ....କୁ ) ଓ ସୁNwା ମାଉସୀ ହ¨ିଟାଲେର ବସି ଥାX ମକ% ଖାଇବା ଧ#
ପହuି}
ମକ% :- ମାଉସୀ, କୁ ) अପା, ଆସ ଖାଇନବ ମଁୁ ବାଢ଼ି େଦଉp
ସୁNwା :- ନଁା, େମାେତ େTକ ନାହA
ଆହାନ ଇ-ପକା ଏବଂ ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର $ା% ସ&ୂ( )ଃଶୁ- .ତରଣ ଉେ2ଶ େର ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ5ନାୟକ7 $ା% ପକାଶି ତ
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ହଠାତ୍ अ.ନାଶକୁ ହ¨ିଟାଲେର େଦR ,
କୁ ) :- Tଇ, କଣ େହ} ? ତୁ କଣ ଘରକୁ ଯାଇନୁ ?
अ.ନାଶ :- ହଁ ଯାଇOQ, M େଫ# ଆସି Q I
କୁ ) :- କଣ ପାଇଁ, କଣ େହ}?
अ.ନାଶ :- କୁ ), େତା ର M େମା ର, ମା M ବାପା କାହା ସହ . େମଳ ଖାଉ)
କାହAM ? ଆେମ କଣ େସମାନ7 ପି} ନୁ ହଁ ? େସମାେନ କଣ ଆମକୁ େକଉଁଠୁ େନଇ M
ଆସି ଛX ? ଆେମ କଣ अନାଥ ?
ସୁNwା :- ନଁା, ତେମ ମାେନ अନାଥ ନୁ ହଁ  ତେମ ମାେନ ତା7 ପୁअ ଝିअ ତା7 ବନ
अ.ନାଶ :- अସjବ ମାଉସୀ େତେବ ର କାହAM ମିଶୁ) ? େସମାେନ )ୟ ଠକ
େମଡ଼ି କାଲ ସାଇନ୍ସ େକେବ. ଭୁ ଲ େହାଇ ନପାେର େସମାେନ ଆମକୁ Mp ଲୁ PଇଛX
ଆମ ବାପାମା’7 ପାଖରୁ ଦୂ େରଇ ରRଛX ଆେମ େସ ମାନ7ୁ |ମା କ# ପା#ବୁ )
େସମାେନ ଠକ !! ଠକ !! ଠକ !!
ସୁNwା :- ହଁ େସମାେନ ଠକ M )େଜ )ଜକୁ ଠMଛX ତୁ ମ ମାନ7ୁ ନୁ ହଁ  ମଁୁ
େସମାନ7ୁ େସେବଠୁ ଜାଣିp, େଯେବ େସମାେନ ପଢ଼ାସା# M PMରୀ େଖାfବାକୁ Nଲୀ
ଆସି Oେଲ େତା ମା ଆଉ େମାର େଦଖା େଗାେଟ େକାଂ େସaରର ଆେମ ଏକାଠି
େକାଂ େନଉOଲୁ  MpNନ ପେର ମଁୁ ଜାଣିQ େଯ େତା ମା େଗାେଟ ପି}କୁ ଭଲ ପାଏ
ତାପେର Mp Nନ ପେର େତା ବାପା7 ସହ େଦଖା େହ} େସେବଠୁ ଆେମ ସମେz ସା
େହଇ M अଛୁ େସଠାେର Nନ ଗୁଡ଼ା େକମି . ଯାଉOେଲ ଜଣା ପଡ଼ୁନO}

େସେତେବେଳ ଆେମ ସାମାେନ ଜାଣିଲୁ େଯ େତା ମା ଆଉ ବାପା େଟ େବଳୁ N ଜଣ N
ଜଣ7ୁ ଭଲପାଆX
Mp Nନ ପେର େତା ମା7ୁ PMରୀ ମି=ଗ} Nଲe ୀେର ଆଉ MpNନ ପେର େତା ବାପା7ୁ
PMରୀ ମି=} ଧାମ%େର େତା ବାପା ଆଉ ମା’ अଲଗା େହାଇଗେଲ M େକେବ. ଦୁ ଇ
ଜଣକ iତେର ଭଲ ପାଇବା କମ େହାଇ) Nଲe ୀେର ରJ େତା ମା ତା7 ଘରେ}କ7ୁ
ଆଉ େତା ବାପା ତା7 ଘରେ}କ7ୁ ସାହାଯ କରୁ Oେଲ MpNନ ପେର େସମାେନ )®

େନେଲ େସମାେନ ବାହା େହେବ) M ଏକାଠି ରJେବ େଯେତେବେଳ ଦୁ ଇଜଣ7 ଗଁ ା
େ}କ ଏମାନ7 ବାହାଘରକୁ .େ%ଧ କେଲ ତେମମାେନ ଜାଣିନ, େସମାେନ ଆf ଯାଏ
ବାହା େହାଇ ନାହାX ତ ତୁ େମମାେନ େକମି ଜନ େହବ ଆଉ ତମ ମାନ7 ସହ

େସମାନ7 ର େକମି ମିଶିବ ?

अ.ନାଶ ଓ କୁ ) ଏକସ ରେର :- କଣ? େସମାେନ ବାହା େହାଇ ନାହାX?
ଆହାନ ଇ-ପକା ଏବଂ ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର $ା% ସ&ୂ( )ଃଶୁ- .ତରଣ ଉେ2ଶ େର ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ5ନାୟକ7 $ା% ପକାଶି ତ
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अ.ନାଶ :- େତେବ ଦା ଘେର େଯଉଁ େଫାେଟାଟା अp େସ କାହାର ?
ସୁNwା :- େସଟା େସମି କ%ଯାଇp  ତୁ େମ ମାେନ େକେବ T.ବନାହA େଯ େସମାେନ
ବାହା େହାଇନାହାX 
କୁ ) :- ଆଉ ଆେମ?
ସୁNwା :- ଏକଥା େସମାେନ ତମକୁ ଜଣାଇ ନାହାX ଆf େସମାନ7ୁ ଠକ େବାQ କJ}
ପେର ମଁୁ ସJ ପା#Q ନାହA େସOପାଇଁ କJେଦQ
अ.ନାଶ :- ମାଉସୀ ଆେମ କାହାର ପୁअ ଝିअ ? ଦୟା କ# ଆମକୁ କୁ ହ I
ସୁNwା:- ତେମମାେନ ? ମଁୁ ସବୁ େବେଳ େସମାନ7ୁ କେହ େଯ ‘ତୁ େମ ତ ଏକାଠି ରJଲ
ବାହା ନେହେଲ ନାହA େଗାେଟ ଛୁଆ ଜନ କର’ ,M େସମାେନ ସବୁ େବେଳ େମା କଥାକୁ
ଟା= NअX େସେତେବେଳ ମଁୁ େଚନs ାଇେର PMରୀ କରୁ ଥାଏ େସମାେନ େମା ପାଖକୁ
ବୁ Qବାକୁ ଆସି ଥାX ତା’ପେର ଆେମ ସବୁ େକରଳ ବୁ Qବାକୁ ଗଲୁ  େତା ବାପା ମା ସକାଳୁ
ପାତଃଭ ମଣେର ଯାଇଥାX େସମାେନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ େହାେଟଲରୁ ବାହା# ଗେଲ
ବାଟେର ହ¨ିଟାଲ ପେଡ଼ ହ¨ିଟାଲ୍ ବାହାେର େଗାେଟ ଦୁ ଇ ମାସର ପି} ତା ମ} ମା
ପାଖେର ପଡ଼ି କାtୁ ଥାଏ ସବୁ େ}କ େଦଖୁଥାX M େକJ Mp କରୁ ନଥାX ଏମାେନ
ବୁ Q M େଫ#} େବଳକୁ ଏଇ ଘଟଣା େଦRେଲ ଓ ଆଖ ପାଖ େ}କ7ୁ ପP# M ଜାଣିେଲ
େଯ, େସ ମJଳା େଗାେଟ ପାଗ= ବରେଷ, େଦଢ ବଷ ପବ
ୂ ରୁ େସ ଏଠାେର ବୁ }ବୁ Q

 ଶୀକାର େହବାପେର େସ କୁ ଆେଡ଼ PQଗ}
କରୁ O} Mp अସାମାfକ ଯୁବକ7 ଦୁ ¯ମର

ଆଉ ଏେବ ) ମାସ ପୁବରୁ ଏଠିM ଆସି O} Mp Nନ ପବ
ୂ ରୁ ହ¨ିଟାଲେର େଗାେଟ
ପୁअ ଜନ କ} MpNନ ଏଠି େସଠି ବୁ Qବା ପେର

ଖାଇବା ଓ ଔଷଧ ନପାଇ ଆf

ସକାେଳ ମ#ଗ} େତା ବାପା ଆଉ ମା ପାଗ=ର ଦାହ ସଂାର ସା# ସଂ[ାେର େଫ#େଲ
ଓ େତାେତ େମା ହାତକୁ ବେଢ଼ଇ େଦଇ କJେଲ, ‘ଇଏ ଆମ ପୁअ ସବୁ େବେଳ କହୁ Oଲୁ ନା
-ଛୁଆ ଜନ କର େବାQ’
ସୁNwା Mp ସମୟ ଚୁ ପ୍ ରJେଲ କୁ ) ଆRରୁ ଲୁ ହ େପାp ପP#} ଆଉ ମଁୁ ?
ସୁNwା :- େତା ବାପା େଯଉଁ କ&ା{େର PMରୀ କରୁ Oେଲ, େସଠାରୁ ଘର ବାର Mେ}ମିଟର
ଦୁ ର େସ ସବୁ Nନ ୧୦ଟା େର ଯାଇ ୭.୩୦େର ଘରକୁ ଆସX େସNନ ବହୁ ତ କାମ
ଥାଏ ତା7ର େଫ#ବାେର .ଳ େହ} Mp କାମ ସା# M ଆସି ବାକୁ O} ବାଟେର
େଗାେଟ )ଟିଆ ଯାଗା ପେଡ଼ େସ ତରତରେର ଆସୁ ଆସୁ େଗାେଟ କअଁଳ ଛୁଆର କାt
ଶୁi} େତା ବାପା ଗାଡ଼ି ରR ଆଗକୁ ଗେଲ େମାବାଇଲ }ଇଟେର େଦRବା େବଳକୁ
େଗାେଟ କअଁଳ ଛୁଆ େଗାେଟ pଡ଼ା Pଦର େଘାଡ଼ି େହାଇp ଆଉ ତା P#ପେଟ ପି&ୁଡ଼ି େବଢ଼ି
ଆହାନ ଇ-ପକା ଏବଂ ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର $ା% ସ&ୂ( )ଃଶୁ- .ତରଣ ଉେ2ଶ େର ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ5ନାୟକ7 $ା% ପକାଶି ତ
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ଗେଲଣି େସ %ହାଧ# କାtୁ ଥାଏ େତା ବାପା ତାକୁ େକାଳକୁ େନଇ େବାତଲରୁ ପାଣି
ପିଆଇେଲ ଓ Mp ସମୟ अେପ|ା କେଲ अଧଘaା ଯାଏଁ େକJ ନ ଆସି ବାରୁ େସ ପି}କୁ
େନଇ ଘରକୁ ଆସି େଲ ଆଉ େତା ମା’ . ତାକୁ େଦR ବହୁ ତ ଖୁସି େଗାେଟ ପୁअ O}
ଏେବ େଗାେଟ ଝିअ ଆସି ଗ} େମାେତ େଫାନ୍ କ# ଦୁ ଇ ଜଣ ଯାକ କJେଲ ଆେମ ବାହା
ନେହଲୁ ନାହA M ଦୁ ଇ ଦୁ ଇଟା ପି}7ର ବାପାମା ଏେବ କହ କଣ କହୁ ଛୁ ? ମଁୁ େସNନ
େସମାନ7ୁ Mp କJ ପା# ନOQ େସମାନ7 ତ ାଗ ଆଗେର ମୁ ନୁ ଆଇଁ େଦଇOQ
अ.ନାଶ :- M ମାଉସୀ, େସମାେନ ବାହା କଣ ପାଇଁ େହଇନOେଲ ?
ସୁNwା ପୁଣି କJବାକୁ ଆରj କେଲ େତା ବାପା ଆଉ ମା .ଷୟେର େତା ମା’ର ଘର
େ}କ ସମେz ଜାଣିOେଲ M େତା ବାପା ତା7 ଘେର Mp ଜଣାଇ ନOେଲ େସ
अେପ|ା କ#Oେଲ େଯ ସମୟ ଆସି େଲ କJେବ କାରଣ େତା ମା ଆଉ ବାପା7ର ଜା
अଲଗା େତା ବାପା େଗୗଡ଼ ଆଉ ମା କୁ jାର େସମାେନ େଗାେଟ ଗଁ ାର ଗଁ ା େ}କ
େସମାନ7 ବାହାଘରକୁ .େ%ଧ କ#େବ ଏ .ଷୟକୁ େନଇ M େସ ଗଁ ାେର अଶାX Pହଁୁ ନ
Oେଲ MpNନ ପେର େତା ବାପା ତା7 ଘେର ଏକଥା କJେଲ M େତା ମାବାପା7ର
ଘର େ}କ ଏହାକୁ .େ%ଧ କେଲ େସମାେନ ବାହାଘର ପାଇଁ अନୁ ମ େଦେଲ ନାହA
ଗଁ ାେର . ଏଇ .ଷୟକୁ େନଇ ବହୁ ତ ପାଟିତୁ େହ} ଆଉ ଗଁ ା ବା} ମନା କେଲ ଏମାନ7ୁ
ଗଁ ାକୁ ଆସି ବାକୁ  ଘରେ}କ . ବାହାଘର ପାଇଁ अନୁ ମ େଦେଲନାହA େସଇଠାରୁ େତା
ବାପା )® େନେଲ େଯ ଯN ବାହା େହେବ, େତେବ େତା ମା’କୁ ଆଉ ବାପାମା7 अନୁ ମ
ମି=େଲ ନେହେଲ େତା େଜେଜବାପା, େଜେଜମା ଆଉ अଜା, ଆଇ ବuିOବା ଯାଏଁ ବାହା
େହେବ ନାହA େତା ମା’. ଏଇ କଥାକୁ ମା)େନ} ଆଉ େସମାେନ ଆf ଯାଏ ବାହା
େହଇ ନାହାX ଏପ#M େତା େଜେଜବାପା, େଜେଜମା ଆଉ अଜାଆଇ ସମେz PQଗ}
ପେର . ଆଉ ତୁ ମ ଦୁ ଇ ଜଣ7ୁ ପାଇ} ପେର େସମାେନ ସବୁ ଭୁ Q ଗେଲ େତା ବାପାମା
ସବୁ େବେଳ Pହଁୁ Oେଲ େତାେତ ଡାର କ#ବା ପାଇଁ କାରଣ େତା )ଜ ମା (ପାଗ=)ର ମୃତୁ
ଖ%ପ ଖାଇବା ଆଉ ଔଷଧ अTବରୁ େହାଇO}
ସୁNwା ଏM କJ ଚୁ ପ୍ ରJେଲ ଆଉ ) ଜଣ ଯାକ, େକJ କାହାକୁ Mp ନକJ
)ରବେର ଲୁ ହ େପାଛୁOେଲ
) ମାସ ପେର...
ଘର ଆଗେର େଲଖା O} ‘ବାପା ସJତ ମାମା’ର ବାହାଘର
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ତୁ େମ ଅଟ ଏକ ମରୁ ମରି ଚିକା,
ତମ ବିନା ବOି ଛି ମଁୁ ଏକା ଏକା,
ତମ ଆେଗ ଜୀବନ ଲାେଗ ଫି କା,
ମେନ ପେଡ ଆମ Oଥମ େଦଖା,

ସ ରୂପ କୁ ମାର ମଲe

ତେମ ଚାଲି ଗଲ ତମ ରାଇଜକୁ ,
ଚାହO ଆଛି ତମ େଫରି ବା ବାଟକୁ ,
ଦିନ ପେର ଦିନ ବିତି ଚାଲି ଅଛି,
ତମ କଥା ଆଜି ଅତିତ େହାଇଛି,
ଭାେବ େଯେବ ତୁ ମ କଥା ନି େରାଳାେର,
ଛାତି େମାର ଜଳି ଯାେୟ ଯOଣାେର,
ବO କେର ମଁୁ ପୀଡ଼ାଦାୟୀ ଅତୀତ,
ଏଇ ତ ଅେଟ େମା ଜୀବନର ଗୀତ..................
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ଦଗOବୀର େOାତେର...
େOାତେର...
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P#ଆେଡ ଶୀତର ଲହରୀ
ସବୁ ବଷ ପ# କାHv କ ପ(
ୂ  ମୀ
Mp Mp ସ  Mp अନୁ ଭୁ 
ତୁ େମ ଆଉ ତୁ ମ ହାତ ଆ#
କଦଳୀ ପାଖୁଡାର ଡା ...
ଆf ତୁ େମ T# ମେନ ପଡୁ ଛ

ଶୀସଯ
ୂ  କା~ ଦାଶ

ଉେଠଇବା ବାହାନାେର
େମା ହୃ ଦୟର ଚୀର କtରରୁ
ପୁଣି େସJ ପୁରୁଣା |ତକୁ ଉଖାରୁ ଛ
ବାzବେର ନ-େହେଲ.
ସ ପsେର େଭଟୁଛ ...
ସାଥୀ ତୁ େମ ଆଉ ତୁ ମ अପରୁ ପ
ସୁtର ଆଉ ତାଠୁ ସୁtର
ସୁtର ତୁ ମ ହାତର ¨ଶ
Tିଯାଏ )ଦ ...
ହାତ ଧ# େନଇଯାअ ତୁ େମ
େମା .ଦ± अନୁ ଭବ ତୁ ମ ପରଶେର
ଆମ ଗଁ ା ନ¡ ପଠା ଧାେର
ଭେସଇବା ପାଇଁ ଡା ବାହାନାେର
ତୁ େମ ପୁଣ କର M ନାହA ଜାେଣନା
ମଁୁ M ପୁଣ କେର େଦR ତୁ ମ
अଧ  ନଗs ନାରୀର ପମା ...
ନୁ ଆ ଜହs ପ# ଝଟକୁ ଥାअ ତୁ େମ
େମା ମନେର ଆ7ୁ ଥାअ ନୁ ଆ ତ ପଟ
ତୁ ମ Tବଭଂଗୀ ଆଉ ଆRର ଇଂଗିତ
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ସାଇ ରRp ତୁ ମ अଲ|େର
େମା ସHାକୁ କ# Tବମୟ
Tବେର ମଁୁ ଭସଉp ତୁ ମ ପାଇଁ
ଆfର ଏ ଡାେର ପାନ ଗୁଆ େଥାଇ
କାେଳ ତୁ ମ ପାେଖ ପହେuଇ େଦବ
ତୁ ମ େଦହ େଧାଉOବା ର ନ¡ େସାତ
େମା ପାେଖ ଆf େବାହୁ Oବା
 ର େସାତ ...
TଗY

ଆହାନ ଇ-ପକା ଏବଂ ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର $ା% ସ&ୂ( )ଃଶୁ- .ତରଣ ଉେ2ଶ େର ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ5ନାୟକ7 $ା% ପକାଶି ତ

ନବମ ବଷ, ଷ ସଂଖ ା
ଡିେସର ୨୦୧୪

ଦୁ ଇଟି Oୁ O କବିତା
ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର

ଭୁଲି େହଉନି
ଅେନକ କଥା େମା ମେନ ରହି ଗଲା,
କହି େହଲାନି 
େସ େମା ଠୁ ଦୂ ରକୁ ଚାଲି ଗଲା,
ଆଉ େଫରି ଲାନି 
େସ େଦଇଥି ବା େଗାଲାପ ଫୁ ଲଟି ମଉଳି ଗଲାଣି ,
ଫି Oି େହଉନି 
େସ କହି ଥିବା Oତି ଟି କଥା ମେନ ପଡୁ ଛି,

अନୁ ପମ େବେହ%

ଭୁଲି େହଉନି 
େସ େଦଇଥି ବା Oତି ଟି ଚି ଠି ଏେବ ବି ପାଖେର ଅଛି,
ଚି ରି େହଉନି 
ରହି ଯାଇଛି େମା ହୃ ଦୟେର ତା—କୁ ,
କାଢି େହଉନି 
େଯେତ େଚOା କେଲ ବି େସ ମେନ ପଡୁ ଛି,
ଭୁଲି େହଉନି 

ଏ େOମ
ଲୁ ହ େହାଇ ଆଖି ରୁ ଝେର ଏ େOମ,
ଯଦି େକେବ ହୁ ଏ ଛଳନା 
ହସ େହାଇ ପୁ ଣି ଓଠରୁ ଝେର,
ଯଦି ଇଏ ହୁ ଏ ଭାବନା  ୧
ତନୁ ମେନ େଖଳାଏ ଶି ହରଣ,
ଯଦି େକେବ ହୁ ଏ ମଳୟ ପବନ 
ମନେର ଉନOାଦ ଭରି ଦିଏ ଇଏ,
ଯଦି େକେବ ହୁ ଏ ପୁ େନଇଁ ଜO  ୨
ନି ଆଁ େହାଇ ପୁ ଣି ଜାଳି ମାରି ଦିଏ,
ଯଦି େକେବ ହୁ ଏ Oତାରଣା 
ଲାଜେର ମଁୁହ େପାତି େହାଇଯାଏ,
ଯଦି େକହି କେର ତା—କୁ ସାମOା  ୩
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Oଣୟର O'ତ...
ି ...
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ତୁ େମ ଆସି େଫ#ଗଲ

ସ&କେର ସ େରଖା ବାି ,

PQଗଲ େକଉଁ ଏକ अାତ ଇ}କାେର
େକେତ ବୁ ଝିଲ अବା ନ ବୁ ଝିଲ,

ସ&କର ାତ M ସାଇ ରJ} େମା ହୃ ଦୟେର 
ହସି ଲ, େଖ=ଲ ନୂ ଆ ଏକ େପମର ପିର ବାି ଲ
ମନକୁ ମନେର ଛtି ହୃ ଦୟେର କ.ତା େଲRଲ;
अମା)ଆ %ଗିଣୀ ତ ପୁଣି େକେବ,

ଜଗନs ାଥ %ୟ

)ଜନ ଇ}କାର अହsା ମୃଗା|ୀ ସାf

େଫ#ଗଲ ତୁ େମ ଆମ ସ&କେର େମାେତ ଏକା କ#;
କାହA େକେତ ଦୂ ର ଜାେଣନା ମଁୁ,

Mp ଭୁ ଲ୍ अବା Mp ସ&କେର ତା

अବା େପମର ପ#²େର ସ d ବାzବତା 
ମଁୁ ତ ଏକା~ ନାୟକ,

ତୁ ମ ପୀ अ~%େଳ z³ ବାରମାସୀ ପାଗଳ ଭ ମର

ସ&କର ସୀମା ତେଳ ତୁ ମ ପାଇଁ ମଁୁ )ହତ େପମିକ 
ଜାଣିp ତୁ ମ ପୁନ େଫ#ବାର ବାଟ ବt
ପଛକୁ େଫ#ବାର ଚuଳ ପାଦ ଦୁ ଇଟି
ଏେବ େସJ अାତ ଇ}କାେର...

PହAେଲ . ବା® େହାଇ ଉଡି ଆସି ପା#ବ),
Mା ଶ³ େହାଇ ଶୁଣିପା#ବ) |

ମୁକୁ= ପା#ବ) େସJ )ଷିn ସୀମା iତରୁ ; M ,
ମଁୁ M ହା#ଯାଇ), ଯାହା ତୁ େମ Tବ |
ମଁୁ ତ ମିଶି ଯାଇp ତୁ ମ ସହ
अାରେର, ଆଲୁ अେର
ଲୁ ହେର, ଲୁ ହେର

ପିଇ ଯାଇp ତୁ ମକୁ ପ ପଶାସେର|
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କହOି OOାOେର ସବୁ ଠୁ ଶOି ଶାଳୀ େହଉଛି େOମ ଏହି େOମେର ଏେତ ଶOି ଥାଏ
େଯ ଏହାକୁ ଆପେଣଇ ଦୁ ନି ଆେର ସବୁ କି ଛି କରି ହୁଏ ଏବଂ ମନୁ ଷ ବOି ବାର ସୁ ପଥ
ପାଇଥାଏ ଏହି େOମ ପଥରକୁ ମଣି ଷ କରି େଦଇ ଏବଂ ମଣି ଷକୁ ଏକ ବOନେର ବାOି ଦିଏ
କି OP OଶO ଉେଠ େଯ, ଏହି େOମ କଣ ? ଏହା କି ପରି ହୁ ଏ ? ଏବଂ ଏହାର
ପରି ଣତି କଣ େହାଇପାେର?
ଏହି OଶO ଗୁଡ଼ିକର ଯଥାଥO ଉOର େଦବାର OେଚOାେର ଆମର ଏହି କାହାଣୀ,

ଶୀମ ସ#ତା ପା

–ଅସୀମ ବOନ—
ଲେOOୗେର

ଥି ବା

ଆଦି ତ

ଇOରନାସନାଲ

ଲି ମିେଟଡ୍

କOାନୀର

େମେନଜିଂ

ଡି େରକOର ୩୦ ବଷO ୟ ଆଦି ତ ଧନରାଜ, ପି ତା ମୁରଲି ଧର ଧନରାଜ ଓ ମାତା େସାନାଲୀ
ଧନରାଜOର ଏକମାO ସOାନ ମୁ ରଲୀଧର ଦି ନରାତି କOାନୀ କାମେର ବO, େକବଳ
େଗାଟିଏ ଚି Oା, ତାOର ସଂOା କି ପରି ଉOତି କରି ବ େସାନାଲୀOର ଦି ନ ବିତିଯାଏ କOବ୍
ଆେଟO୍ କରି ବାେର, ଓ ସାOମାନOୁ ପାଟO େଦବାେର ଗୃହେର ଏମି ତି ପରି େବଶେର
ବିତିଯାଏ

ଆଦି ତOର

େଶୖ ଶବ

ଯାହାକି

ତାOୁ

ସୁ ସଂOାରୀ

ରୂ ପେର

Oତି ପାଦି ତ

କରି ପାରି ନଥାଏ େଶୖ ଶବରୁ େକୖ େଶାର ଅବOା ପଯOO ଏକୁ ଟିଆ େହାଇଯି ବାରୁ ନି ଜର ସମୟ
ଅତି ବାହି ତ

କରି ବାପାଇଁ ଅନୁ ଚି ତ

ରାOାମାନ ଅପେଣଇ

େନଇଛOି  ଏମି ତିେର

େସ

Oାଜୁ ଏସନ ସମାO କରOି  ଏମବିଏ ପଢ଼ି ବାପାଇଁ ବାପାମା ତାOୁ ଲOନ ପଠାଇ ଦି ଅOି 
ତାOୁ େଯେତେବେଳ ୨୪ ବଷO, ଲOନେର ଏମ୍ବିଏ ପଢୁ ଥି ବା େବେଳ ଏକ ରାOା ଦୁ ଘOଟଣାେର
େସ ନି ଜ ପି ତାମାତାOୁ ହେରଇ ବସOି  ଅଗତା ଆଦି ତ ଲେOOୗ େଫରି ଆସି ନି ଜ ପି ତାO
କOାନୀକୁ ସୁ ଚାରୁ ରୂ ପେର ଚେଳଇନି ଅOି  କି OP େସେତେବଳକୁ େସ ସOୂ OO ଭାେବ ଏକା
େହାଇଯାଇ ବିଭିO Oକାର ଅେନୖ ତିକ କାଯOେର ଲି O େହାଇରହି ଥାOି  ଦି ନରାତି ମଦପାନ
କରOି , କOବେର ଅଧି କାଂଶ ସମୟ ବିେତଇବା ଇତାଦି  ନି ଜର ଏକାOକୁ ଦୂ ର କରି ବାପାଇଁ
ଏ ସବୁ େସ କରOି , କାରଣ ଏ ସବୁ କରି ବା ସେO
T ନି ଜ ମହତ୍ େସ େକେବ କମ
କରି ନାହାOି 
ଅପରପାଶOOେର ଲେOOୗର ଏକ ମଧବିO ପରି ବାରଥାଏ ହୃ ଷୀେକଶ ମହାପାOOର
ତାOର ପOୀ କମଳା େଦବୀ, ବଡ଼ ଝିଅ କOନା, ପୁ O େସୗରଭ, ସାନ ଝିଅ ଅନି ତା ଏବଂ
ଆହାନ ଇ-ପକା ଏବଂ ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର $ା% ସ&ୂ( )ଃଶୁ- .ତରଣ ଉେ2ଶ େର ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ5ନାୟକ7 $ା% ପକାଶି ତ

ନବମ ବଷ, ଷ ସଂଖ ା
ଡିେସର ୨୦୧୪

20

ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର

ବିଧବା ମାOା ଜାନକୀ େଦବୀ ବଡ଼ ଝିଅ କOଆ ଏକ ସରକାରୀ ମହାବିଦାଳୟର ବିଏ
େଶଷ ବଷOର ଛାOୀ ପାଠପଢ଼ି ବା ସହି ତ ଘେର ବାପା ମା—Oୁ ସମO କାମେର ସାହାଯ
କରି ବା ତାOର ସଉକ ସେବOାପରି ଏକ ସୁ କୁମାରୀ କହି େହବ େସୗରଭ ଯୁ O ଦୁ ଇେର ପେଢ଼
ଆଉ ଅନି ତା ଦଶମ େOଣୀେର ଏହି ପରି ଏକ ପରି ବାରର ଅଧି କାରୀ ଥି େଲ ହୃ ଷି େକଶ
ବାବୁ  ଓଡ଼ି ଶାରୁ ଦୂ ରେର ଥାଇ ସୁ Oା ଜଗOାଥOୁ ଆଦେଦବତା କରି ଦି ନରାତି Oରଣ କରOି
େସ
ଆଦି ତOର ଦି ନ ଆରO ହୁ ଏ ସକାଳ ଦଶଟାେର େଶଯେର ଥାଇ େସ ଚା
ନପାଇେଲ ତାO ଦି ନ ଆରO ହୁ ଏନି  Oାତଃ ଜଳଖି ଆ ସାରି େଦଇ େସ କOାନୀେର
ପହOି ଯାଆOି  ଦି ନ େକମି ତି େକମି ତି ବିତିଯାଏ, ଜଣାପେଡ଼ନି ଆଉ ସଂଧା ନଇଁ ଆସୁ ଆସୁ
େସ ପହOି ଯାଆOି ବାର୍ ଆଉ କOବେର େସହି ଠାେର ଡି ନର୍ ଆଉ ଲଘୁ ଓ ନି ଶାପାନୀୟର
ଆସର ଚାେଲ େସ ସବୁ ସରି ଲା େବଳକୁ ମଧରାOୀ େହାଇଯାଏ, ଆଉ ନିଶାସO େହାଇ
େସ ଘେର ପହOି ବାପେର ଚାଲି ବା ଅବOାେର ବି ନଥାOି , Oାଇଭର ସOରୂପ ଆଉ ପରି ବାର
ଏକମାO ପୁ ରୁଣା କମOଚାରୀ ସାବିOୀ ତାOୁ ଧରି େନଇ ଉପରମହଲାେର ଥି ବା ତାO ଶୟନ
କOେର ଶୁ ଆଇ ଦି ଅOି  ସାବିOୀ େହଉଛOି ଆଦି ତOର ଧାଇମା, ଅବଶ େସ ଏହାକୁ
ମାନOି ନାହO  େତଣୁ ସବୁ େବେଳ େସ ସାବିOୀ େବାଲି ହO ସେOାଧନ କରOି  େସ ଯାେହଉ,
ସାବିOୀ ଆଦି ତO ପାଦରୁ େଜାତା େମାଜା ବାହାର କରି ଦି ଅOି  ଆବଶକ େହେଲ ପାଦେର
େତଲ ଘଷି ଦି ଅOି 
ଦି ନକର ଘଟଣା, ଆଦି ତ ଅଫି ସ ଯି ବାପାଇଁ ରାOାେର ଥି ବା େବେଳ ଘନOାଫି କ
େହତୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରି େଲ ନାହO , େସ ଗାଡ଼ି ଭି ତେର ବସି ଥିବା େବେଳ େଦଖି େଲ ରାOା
ପାଶOOେର ଚଲାପଥେର କOନା ଯାଉଛି କOନା ଜେଣ କOନାତୀତ ସୁ Oରୀ ଝିଅ େସ
କOନାକୁ େଦଖି ଏେତ ଆେମାଦି ତ େହେଲ େଯ ନି ଜ େମାବାଇଲେର ତାର ଅେନକ ଫେଟା
ଉେଠଇେଲ ଏବଂ Oାଫି କ୍ କମ େହବାପେର Oାଇଭରକୁ ନି େOOଶ େଦେଲ େସଇ ଝିଅଟିର
ଯି ବାରାOାେର ଯି ବାପାଇଁ କOନା ଏକ ବସOପେର ଠିଆେହାଇଥି ଲା, ଏବଂ ଏକ ସି ଟିବସେର
ବସି ଚାଲି ଯାଇଥି ଲା ଏହାପେର ଆଦି ତବାବୁ Oର ଏହା ନି ତିଦିନିଆ ରୁ ଟିନେର ସାମି ଲ
େହାଇଗଲା Oତି ଦିନ େସ ଅଫି ସ ଯି ବାବାଟେର େସଇ ଏକା ଜାଗାେର ଅେପOା କରOି ,
ଆହାନ ଇ-ପକା ଏବଂ ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର $ା% ସ&ୂ( )ଃଶୁ- .ତରଣ ଉେ2ଶ େର ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ5ନାୟକ7 $ା% ପକାଶି ତ

ନବମ ବଷ, ଷ ସଂଖ ା
ଡିେସର ୨୦୧୪

21

ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର

କOନାକୁ େଦଖି େଲ ହO ଅଫି ସ ଯାଆOି 
ଦି େନ େସ ଅଫି ସ ଯି ବାବାଟେର େଦଖି େଲ କOନାକୁ  କି OP କOନା ହାତେର
ବହି ନଥି ଲା, ବରଂ କOନା ନି ଜ ସାନ ଭଉଣୀ ସହ ମି ଶି େକଉଁଆେଡ଼ ଯି ବାକୁ ତOର
େହଉଥି ଲା ଆଦି ତ ସOପOଣେର େସମାନO ପି ଛା କରି ବାପାଇଁ Oାଇଭରକୁ କହି େଲ
କOନା ଅନୀତା ସହ ମି ଶି ବଜାର ଉପେର ଥି ବା ଏକ ଅଳOାର େଦାକାନ ଭି ତେର
ପଶି ବାପେର, ଆଦି ତବାବୁ ନି ଜ ଗାଡ଼ି ରୁ ଓେOଇ ପଡ଼ି େସମାନO ପେଛ ପେଛ େସଇ
େଦାକାନ ଭି ତରକୁ ପଶି ଗେଲ େଦାକାନେର ବିଭିO କି ସମର ଅଳOାର ସବୁ େଗାଟି େଗାଟି
ବରାଦ କରି ଅନି ତା ଆଣି େଦଉଥାଏ ଏବଂ କOନାକୁ େସ ସବୁ ପି Oିବାକୁ ବାଧ କରୁ ଥାଏ
ଆଦି ତବାବୁ ଭଲକରି େଦଖୁ ଥାOି େଯ କOନାର େସ ସବୁ କି ଣିବାକୁ ମନ ବି ଥାଏ, େବାଧହୁ ଏ
ଅଥOାଭାବରୁ େସ ଏ ସବୁ େଦଖୁ ନଥି ବ କି Oା େଦଖି େଲ ସୁ Oା ମନକୁ ପାଇଲା ନାହO େବାଲି
କହୁ ଥି ବ ଅେନକ ସମୟ େସମାେନ ଅଳOାର େଦଖି ବାପେର େଦାକାନର କମOଚାରୀ
ବିରOଭାବ Oକାଶ କରି ବା ସOାଭାବିକ ଏହି ସମୟେର ଆଦି ତ ସଂପୃO କମOଚାରୀOୁ ନି େOOଶ
ଦି ଅOି େଯ େସ ଝିଅମାେନ େଯଉଁ ସବୁ ଅଳOାର େଦଖୁଛOି େସମାନOୁ େଦଖାଅ େସମାେନ
ଅେନକ ଅଳOାର େଦଖାOି  କOନା ଅନି Oା ସେO
T ସବୁ େଗାଟି େଗାଟି ପରି Oା କରି
େଦଖୁ ଥାଏ ଆଦି ତ ଦୂ ରେର ବସି ଏ ସବୁ େଦଖୁ ଥାOି  ଅେନକ ସମୟ ବିତିଯିବାପେର
କOନା ଓ ଅନି ତା େଫରି ଆସOି ଏବଂ ଏହାପେର ଆଦି ତ ନି େOOଶ ଦିଅOି େଯ େସ ଝିଅ
ଦୁ ଇଜଣ େଯଉଁସବୁ ଅଳOାର ପସO କରି ଛOି ସବୁ େସ Oୟ କରି େବ େସ େଦାକାନରୁ
ବାହାରୁ ଥି ବା େବେଳ କOନା ଓ ଅନି ତା ଅେଟାେର ବସି ଗୃହାଭି ମୂଖୀ, ଆଦି ତ ନିଜ ଗାଡ଼ି େର
ବସି େସମାନO ପି ଛା କରOି 
ସରକାରୀ କOାଟOର ଭି ତେର େସମାେନ ପଶି ଗଲା ପେର ଆଦି ତ ନି ଜ Oାଇଭରକୁ
ନି େOOଶ ଦିଅOି େସ ଝିଅମାନO ବିଷୟେର ସବୁ ଖବର ଆଣି ବାପାଇଁ Oାଇଭର କି ଛି
ସମୟେର ସବୁ ଖବର େନଇ ଆସି ଆଦି ତକୁ େଦଇଦି ଏ ଅଫି ସ ସମୟ େହଉଥାଏ େତଣୁ
େସ ଅଫି ସ ଚାଲି ଯାଆOି  ପରଦି ନ ସOାେର େସ ପୁଣି େଫରOି କOନା ରହୁ ଥି ବା ସରକାରୀ
କOାଟOର ପାଖକୁ  େସେତେବଳକୁ କOନା ଘେର େରାେଷଇେର ବO ଆଦି ତବାବୁ କOନା
ରହୁ ଥି ବା ଘର ବାହାେର ପହOି ବା ପେର ହୃ ଷି େକଶବାବୁ O ବିଷୟେର ପଚାରି ବା ପେର ତାO
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ପରି ଚୟ ଜାଣି ବାପାଇଁ ଉପOି ତ େକହି ଜେଣ ମହି ଳା ପଚାରି ବା ପେର Oାଇଭର ଆଦି ତବାବୁ O
ପରି ଚୟ

େଦଇଥାଏ

ପରି ଚୟଜାଣି ବାପେର

କମଳା

େଦବୀ

ଅତି

ଆନOର

ସହ

ଆଦି ତବାବୁ Oୁ ଘର ଭି ତରକୁ ପାେଛାଟି ନି ଅOି  ସଦ ଅଫି ସରୁ େଫରି ବିOାମ କରୁ ଥି ବା
ହୃ ଷି େକଶ ବାବୁ ମଧ ଆଦି ତO ଆଗମନର କାରଣ ଜାଣି ବାପାଇଁ ଇOା କରି ବାପେର େସ
କOନାକୁ େକଉଁଠି େକେବ େକମି ତି େଦଖି େଲ ଏ ସବୁ କହି ବିବାହ କରି ବା OOାବ ଦି ଅOି 
ବିବାହ OOାବ ତା ପୁ ଣି ଏେତ ବଡ଼ ଘରର ଏକମାO ସOାନ ସହ, ଯାହାର
ଶାଶୁ ଶଶୁ ର ନାହାOି , ଏ ସବୁ ଶୁ ଣି କମଳା େଦବୀ ମେନ ମେନ ଜଗOାଥOୁ ଶେହ Oଣାମ
କରି ଘର ଭି ତରକୁ ପଶି ଗେଲ ଆଉ କOନାକୁ ତରବର େହାଇ ସଜାଡ଼ି େହବାକୁ ନି େOOଶ
େଦେଲ ଆଦି ତ ବାବୁ ନି େଜ କହି େଲ େଯ ଯଦି ଓ େସ କOନାକୁ େଦଖି ବିବାହ କରି ବା
ନି OOି େନଇଛOି , େସ କOନାO ମନ କଥା ଜାଣି ନାହାOି , େତଣୁ ପି ତା ହୃ ଷି େକଶ ତାO ମନ
କଥା ପଚାରି ଯାହା ନି OOି େନେବ ତାହା ତାOୁ ମାନ େହବ କମଳାେଦବୀ କOନାକୁ କୁ ହOି
େଯ େପOଟେର ବିOPଟ୍ ଚା— େନଇ େବୖ ଠକକୁ ଯାଇ େଯଉଁ ଭOବOି ବସି ଛOି ତାOୁ ଯଥାମାନ
ସOାନ େହବାକୁ 
କOନାକୁ

େଦଖି ବାପେର ଆଦି ତବାବୁ O ମନେର ଅେନକ ଶାOି  ଚା େଦଇ

ସାରି ବାପେର ହୃ ଷି େକଶ କOନାକୁ ଭି ତରକୁ ଯି ବାପାଇଁ କହି େଲ ହୃ ଷି େକଶବାବୁ O ମନେର
ଅେନକ ସଂଶୟ, େତଣୁ େସ କି ଛି ଦି ନପେର ନି OOି େନେବ େବାଲି କହିେଦେଲ ଆଦି ତବାବୁ
େସହି ଦିନରୁ ଅେନକ ବଦଳି ଯାଇଛOି  Oତି ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଯାଉଛOି  ଶୀO
ଘରକୁ େଫରୁ ଛOି  ଘରଟାକୁ ଘର ଭଳି ମେନ କରୁ ଛOି  ଆଶା ବାOି ଛOି େଯ କOନା
ଆସି େଲ ଏ ଘର ସOଗO େହଇଯି ବ ହୃ ଷି େକଶବାବୁ ଘେର ବସି ସମେO ଏକାଠି ଏହି ବିଷୟକୁ
େନଇ ଚOOା କରି ବାପେର ନି OOି ନି ଅOି େଯ କOନାର ବିବାହ ଆଦି ତ ସହ େହବ ଆଦି ତ
ବଡ଼ଘର ପି ଲା େତଣୁ ତାO ମନେର ଅେନକ ଦOO େହବା ସOାଭାବିକ େଶଷେର Oଭୂ
OୀଜଗOାଥOୁ ଆOାକରି େସ ବିବାହ OOାବେର ରାଜି େହାଇଥି େଲ
ବିବାହ ପାଇଁ ସOତି ପାଇବାପେର ଆଦି ତ ଖୁ ସିେର ବଜାରରୁ ଏକ ସୁ Oର ଶାଢ଼ୀ ସହ
େସ ସବୁ ଗହଣା ଓ ଅଳOାର ଏକ ଆଟାଚି େର ରଖି େନଇ କOନାକୁ ଉପହାର େଦଇ
ଆସି ଥିେଲ େସହି ଅଳOାର ସବୁ େଦଖି କOନା େସଇଦି ନର ସବୁ ଘଟଣା ମେନ ପକାଉ
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ପକାଉ ଆଦି ତO େଚେହରା କୁ ମେନ ପକାଇ ପାରି ଥିଲା, ଏ ତ େସଇ େସୗମଦଶOନ ଯୁ ବକ
େଯ େସ ଅଳOାର େଦଖୁଥିବା େବେଳ ଦପOଣ ପଛେର ଥାଇ ତାକୁ ଚାହO ରହିଥିେଲ େସ
ନି ଜକୁ ଧନ ମେନ କରୁ ଥି ଲା ଅOଦି ନମଧେର େସମାନO ବିବାହ ଅତି ଆଡ଼Oରେର
େହାଇଯାଇଥି ଲା ଆଦି ତOର ଏେତ ବଡ଼ ଘରର େସ ମହାରାଣୀ, ତଥାପି ବିବାହ ପରଦି ନ
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚା— ତି ଆରି କରି ଆଦି ତOୁ େଦଇ ଉେଠଇବାପାଇଁ ଯାଇଥି ଲା େସ
ଆଦି ତO ରୁ ମ୍ର ଝରକାର ପରଦା ହେଟଇ େଦଇ େସ ଗୁଡ଼ ମOO ଂ କହି ବା େବଳକୁ
ଆଦି ତ ବିରOି Oକାଶ କରି କହି େଲ, –ବOଡ଼ି ଫୁ ଲ୍  କାହO କି ଏେତ ସକାଳୁ େମାେତ
ଉଠଉଛ ? ତେଳ ଚାକରମାେନ କହି ନାହାOି କି ମଁୁ େକେତେବେଳ ଉେଠ? ମଁୁ ସକାଳୁ
ଉେଠନା ମOି ର ଯାଏ ନା ତେମ ସଂଧାେର ସଜ େହାଇଥି ବ କOବ୍ ଯି ବା ଜୀବନ ଟା
ମଉଜ କରି ବାପାଈଁ େହଇଛି ବୁ ଝିଲ ଆଉ ଏଇ ଚାକରାଣୀ ପରି କାମଧାମ କରି ବା ଦରକାର୍
ନାହO  େମା ମOO ଂ ଚା ସୁନିଲ୍ ଆଣି ବ ତୁ େମ ଆଣି ବା ଦରକାର ନାହO — କOନା ରୁ ମ୍ରୁ
ବାହାରି ଆସି ଲା
ତେଳ ସାବିOୀ OଶO କଲାପେର କି ଛି ଉOର ନ ପାଇ କହି ଲା, େସ ଟିେକ ହାଲି ଆ
େହାଇ େଶାଇଯାଇଛOି , େବାଧହୁ ଏ ବିଳOେର ଉଠିେବ ଚାଲ ତାO ପାଇଁ ଜଳଖି ଆ
କରି େଦବା ନି େଜ ପରି Oମ କରି ସୁ Oର ଜଳଖି ଆ କରି ରଖି େଦଇଛି େସ ଏହାପେର
ଉପରକୁ ଯାଇ ଆଦି ତO ପାଇଁ େOସ୍ ପାO୍ ବାହାର୍ କରି ରଖି େଦଇ ନି େଜ େସାଫା ଉପେର
ବସି ଅେପOା କରି ଥିଲା େସ େକେତେବେଳ ଉଠିେବ େବାଲି  ଠିକ୍ ସାେଢ଼ ଦଶଟାେର ଆଦି ତ
ଉଠିେଲ, ସୁ ନିଲ ଚା େନଇ ଆସି ଲା, ଚା ପି ଇେଦଇ େସ ବାଥରୁ ମ୍ ଯି ବାେବେଳ େଟବୁ ଲ୍
ଉପେର ନି ଜର େପାଷାକ େଦଖି କହି େଲ, –ତୁ ମକୁ ମନା କରି ଥିଲି ନା, ତୁ େମ କି ଛି କରି ବନି 
ହରି ଆସି େଲ େମା େପାଷାକ ବାହାର କରି େଦବ— େସ ବାଥରୁ ମେର ପଶି ଗଲା ପେର ହରି
ଆସି କପେବାଡOରୁ େପାଷାକ ବାହାର କରି ଧରି ଠିଆ େହଲା ଆଦି ତ ଗାେଧାଇସାରି ବାପେର
େସ େପାଷାକ ପି Oି ଅଫି ସ ଯି ବାପାଇଁ ସଜ େହାଇଗଲା େବେଳ କOନା କହି ଲା, –ମଁୁ ତୁ ମପାଇଁ
ଜଳଖି ଆ ତି ଆରି କରି ଛି—
ଆଦି ତ ବିରOି ସୂଚକ ଦୃ Oି ଟିଏ େଦଇ କୁ େହ, –ତୁ େମ କି ଛି କରି ବନି  ଜୀବନକୁ
ଉପେଭାଗ କର ଟିଭି େଦଖ, କOବ୍ ଯାଅ ସପି ଂ କର ଏ ସବୁ କାହO କି କରୁ ଛ ? ହଉ ଛାଡ଼
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କଣ କରି ଛ ? ଚି େକନ୍ ନା Oନ୍ ? ନା ଏଗ୍ େପାଚ୍ ?— ଚୁ ପ୍ ଚୁ ପ୍ େହାଇ କOନା କେହ,
–ଆଜି ଗୁରୁବାର େବାଲି େକବଳ ଇଡ଼ଲି , ସାOାର୍ କରି ଛି — େହ େହ କରି ହସି େଦଇ ଆଦି ତ
କହି େଲ, –ତମ ମୁ O ଠିକ୍ ଅଛି ତ ? ଏ ସବୁ େରାଗୀ ଖାଦ ମଁୁ ଖାଏନି — ଆଦି ତ ଘରୁ
ବାହାରି ପଡ଼ି ବା େବଳକୁ ହରି ହାତକୁ ଘOା ଆଉ େମାବାଇଲ୍ ବେଢ଼ଇ ଦି ଏ ଆଦି ତO
Oି ଫ୍େକଶ୍ କୁ ଉେଠଇ ତାOୁ େଦବାପାଇଁ େଚOା କରୁ ଥି ବା କOନାର ହାତ ଥମି ଯାଏ ଆଦି ତ
ଥରୁ ଟିଏ ବି ପଛକୁ େଫରି ଚାହାOି ନାହO ଆଉ ବାହାରି ଯାଆOି  ନି ଜ ଘେର ବାପା ଅଫି ସ
ଗଲାେବେଳ େକମି ତି ବାରOାର ବୁ ଲି େବାଉOୁ ବିଭିO ନି େOOଶ େଦଉଥିେଲ ତାହା ମେନ
ପକାଉ ପକାଉ କOନାର ଆଖି େର ଲୁ ହ ଆସି ଗଲା ସାବିOୀ କହି ଲା, –େବାହୁ ମା, ତୁ େମ କି ଛି
କରନି  ବାବୁ O ସବୁ କାମ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚାକରବାକର ଅଛOି  ତେମ ପି ଲା େଲାକ
କାହO କି ପରି Oମ କରି ବ— କOନା କେହ, –ମଁୁ େକମି ତି ନ କରି ବି ? ଭାରତୀୟ ନାରୀ ଟିଏ
ମଁୁ େସ ଯାେହଉ, ଯଦି େସ ଚା ସୁ ନିଲ୍ ହାତରୁ ହO ପି ଇେବ ପି ଅOP, ମଁୁ କି OP ଚା କରି ବି
େପାଷାକପO ବି ମଁୁ ହO ବାଛିବି, ହରି େନଇ େକବଳ େଦବ—
ଦି ନଟା ସାରା ମନମାରି ବସି ସOା ଅେପOାେର ଥି ଲା କOନା ଆଦି ତ କହି ଥିେଲ
ସOାେର ଆସି େଲ ବୁ ଲି ଯିବ କି OP କାOଘOାକୁ େଦଖୁ େଦଖୁ ରାତି ଦଶଟା େହଲା ସାବିOୀ
ଆସି କହି ଲା, –େବାହୁ ମା, ତୁ େମ ଖାଇେଦଇ େଶାଇଯାଅ ଆଦି ତ ଆସୁ ଆସୁ ବିଳO
େହବ— କି OP କOନା ଆଖି େର ନି ଦ ନାହO  ଏ େକମି ତି କା ରାଜମହଲ ? ତାକୁ ଆେଦୗ ଭଲ
ଲାଗୁନଥାଏ ମଧ ରାOୀ େହଲାଣି , େସ ନି େଜ ଖାଇନି , ସାବିOୀ ମଧ େସଇଠି େସମି ତି
ବସି ଛି ଅଧାରାତି େବଳକୁ ଗାଡ଼ି ଲାଗି ଲା, ଖୁ ସିେର କOନା ଝରକା ପାଖକୁ ଦଉଡ଼ି ଗଲା,
େଦଖି ଲା େବଳକୁ Oାଇଭର ନି ଶାସO ଆଦିତOୁ ଗାଡ଼ି ରୁ ଓେOଇ ଆଣୁ ଛି ଏହା େଦଖି
କOନାର ଛାତି େର ଦୁ ଲକା ପଶି ଲା, େସ ସାବିOୀକୁ ଚାହO ଲା ସାବିOୀ କହି ଲା, ଏହା ଏଠି
ନି ତିଦିନିଆ କଥା
କOନା ଆଦି ତOୁ ଖଟେର ଶୁ ଆଇ େଦଇ ପାଦରୁ େଜାତା ବାହାର କରୁ କରୁ ନି ଜ
ଭାଗ କଥା ଭାବୁ ଥି ଲା

ଏହାର ଦOିତୀୟ ଭାଗ ଆପଣ ଆଗାମୀ ସଂOରଣେର ପଢ଼ି େବ
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ଡ: କୁ ଳାାର
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ସତ କୁ ମିଥ ାର ରୁ ପ େଦ}ପେର
ନ ାୟୀକୁ अନ ାୟ େଦ}ପେର
 ୁର ମି=ଗ}ପେର
ପାପୀକୁ ସ ଗପ
କ’ଣ ଆଉ ରେହ ଏଠି ?
ମନରୁ ଆଶା ହfଗ} ପେର
ହୃ ଦୟକୁ ଜା=େଦ}ପେର

¡ପକ କୁ ମାର ବzି

ସ ପsକୁ ପତାରଣା େଦ}ପେର
କ’ଣ ଆଉ ରେହ ଏଠି ?
ବସ~ଟା ହୁ ତାଶୟମୟ େହ}ପେର
ବଷା େର ମରୁ ଡ଼ି େହ}ପେର
େବୖ ଶାଖେର େବୖ ତରଣି ବJ}ପେର
କ’ଣ ଆଉ ରେହ ଏଠି ?
%ଜ େର ବନଟା .ଖିତ େହ}ପେର
େନତାପ# େ}କସବୁ Mଣା.କା େହ}ପେର
ସoର ସ ୟଂର Tିଗ}ପେର
କ’ଣ ଆଉ ରେହ ଏଠି ?
ପାଠପଢ଼ି େବକାର େହାଇଗ}ପେର
ବନଟା अକମଣ େହାଇଗ}ପେର
अଶାXର େବାଝେନଇ ବuିବାପେର
କ’ଣ ଆଉ ରେହ ଏଠି ?
ସୟ
ୂ  ପାହାଡ଼ ତେଳ ବୁ ଡ଼ି ଗ}ପେର
ପଣ
ୂ vମାର ଜହs ଲୁ ଗ}ପେର
ତା%ସବୁ अଦୃ ଶ େହାଇଗ}ପେର
କ’ଣ ଆଉ ରେହ ଏଠି ?
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ଧୂପକାଠି ଜ= Qiଯିବା ପେର
ଭୁ ର୍ ଭୁ ର୍ ଗ ବାହା# ଯିବାପେର
ଗ ସବୁ ଶନ
ୂ େର ମିଳାଇ ଯିବାପେର
କ’ଣ ଆଉ ରେହ ଏଠି ?
ଶନ
ୂ ତାର )ଳ %ଜ େର
େନୖ %ଶ ର କଳାେମଘ ତେଳ
ମରଣର ଦୃ ଶ ମାନ ଇିତ iତେର
କ’ଣ ଆଉ ରେହ ଏଠି ???
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ଏ ଶୁ ଣୁଚ...
ଉଠ... ଉଠୁ ନା ଟିେକ...
ଏେତ ଜଳଦି େଶାଇପଡ଼ି ଲଣି ... !
ଓେହା
ମଣି ଷକୁ ଟିେକ ଶାOି େର ଶୁଏଇ େଦବନି !
ସବୁ େବେଳ େସୟା
ପୁ ରୁଣା େଖାଇ ଗଲାନି 

ସମେରt ବ=ଆର ସି ଂହ

ନଁା ମ... େସମି ତି କି ଛି ଇOା ନାହO ଆଜି ,
ତମ ଅନି Oାେର େମା ଇOାଗୁଡ଼ାକର ବା କି ମୂ ଲ ଅଛି ?
ତମ ଭାଷାେର ପା— ଆମ ବଳ ବୟସ ଉତୁ ରି ଗଲାଣି
େତଣୁ ଇOାଗୁଡ଼ାକୁ ଏେବ କବର େଦଇେଦବାକୁ େହବ
କାମନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅକାମୀ କରି େଦବାକୁ େହବ
ନା କ—ଣ କହୁ ଚ ?
ସତେର ବିଶOାସ ହଉନି
ସମୟ ଗୁଡ଼ାକ ଏେତ ଜଳଦି ହାତପାହାOାରୁ ଖସି ଯାଆOି େବାଲି 
ବୟସର ଏଇ େମାଡ଼େର
େସ ପୁ ରୁଣା କଥାଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଭାବି କି ଲାଭ...
ଅବଶ ଲାଭ ନାହO ସି ନା Oତି ବି ନାହO 
ମେନ ଥି ବ ତୁ ମର
ବାହାଘର ପେର
ଆେମ େଯାଉ ହନି ମୁନେର ଯାଇଥି େଲ
କି ଶୀତ େସ
େହେଲ େସ ଶୀତେର ଦି ଦି —ଟା କOଳ, େରେଜଇ
ଅେଲାଡ଼ା େହାଇଯାଇଥି ଲା
େଶଯ ଉପରୁ ତୁ େମ େସଗୁଡ଼ା ନି େଜ ଫି Oି େଦଇଥି ଲ
ମେନ ଅଛି ନା ?
ବାଘର େଯମି ତି ଫାଘକୁ ଭୟ
ଆହାନ ଇ-ପକା ଏବଂ ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର $ା% ସ&ୂ( )ଃଶୁ- .ତରଣ ଉେ2ଶ େର ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ5ନାୟକ7 $ା% ପକାଶି ତ
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େସ ରାତି ର ଶୀତ ଆମକୁ େସମି ତି ଭୟ କରି ଯାଇଥି ଲା
ହାଃ ହାଃ...
ପାଣି ବରଫ େହାଇଯାଉଥି ବା ଭଳି ଶୀତେର
କି ଏ କଣ ବାଥ ଟବ୍ ଭି ତେର
ଘOା ଘOା ଧରି ରହି ପାେର, େଖଳି ପାେର, େକଳି ପାେର ???
ହଁ, େସେତେବେଳ େସଇ ବୟସ ଥି ଲା, େସଇ ବଳଥି ଲା
ଇOା ଆଉ ଉOାହ ଥି ଲା, େଭାକ ବି Oବଳ ଥି ଲା
ଖାଲି େମାର ନୁ େହଁ, ଆମ ଦି — ଜଣOର...
ଏେବ ସି ନା ତମକୁ େଭାକ େହଉନି ...!!!
ମେନ ଅଛି ୟୁ ନିଭସO ଟି ପଢ଼ିବା େବଳର କଥା ?
େଯାଉ ଏକ୍ Oରସନ୍ ଯାଇଥି େଲ,
ପାଣି େର େଗାଡ଼ ଖସି ଯାଇଥି ଲା ତମର
ଆଉ ତା—ପେର େମାର
େହଇଯାଇଥି ଲା ସବୁ ଏକାକାର
ଝରଣା ପାଣି େର ଭାସି ଭାସି
ଏକ୍ Oରସନ ପାଟOଠଁୁ କାହO େକେତ ଦୂ ରକୁ
ଖସି ଯାଇଥି େଲ ଆେମ..
ଖାଲି ପାଣି ,ଦି —ପେଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ
ଆଉ ନି ଧୂOମ ନି ଜOନତା...
ମେନ ଅଛି ପାଣି ରୁ ବାହାରି ଲା େବଳକୁ
ଆେମ େକମି ତି ବଣମଣି ଷ େହାଇଯାଇଥି େଲ... !!!
ଆଦାମ୍ ଆଉ ଇଭ୍ ତ
ଶାଳପOର େଖାଳପା ଭି ତେର ଆେମ
େଫରି ଥିେଲ ବସ୍କୁ ...
ମେନ ଅଛି ତ ?
ଶୁ ଣୁଚ ତ ନା େଶାଇପଡ଼ି ଲ ?
–ବିଶOାତOା—, ଏମ୍-୨୩, େଖାOOା ବିଡ଼ିଏ କେଲାନୀ, େଖାOOା
ଦୂ ରଭାଷ - ୯୪୩୭୨୩୨୮୯୮
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ଜୀବନ େଗାଟିଏ କୁ ଆଁରୀ ମନର
େନାଳ ମୁ କୁଟର ଆଶା
ଜୀବନ େଗାଟିଏ ସାଥି ପାଇଁ େଛାଟ
ନୀଡ଼ ରଚି ବାର ନି ଶା

ମାଟି ମହକେର ମି ଶିଯିବି ଏେବ
ଶେଢ଼ଇର ଡାଲି , ଭାତ

अ|ୟ କୁ ମାର ଦାସ

କୁ ଆଁର ପୁ େନଇଁ ରଜେଦାଳି େଖଳ
କOି ଧରା, େଦାଳଯାତ

ବାପଘର ବାରOାେର େଶାଇଯି ବି
େଯେତ ସବୁ Oତିର େସାଦର
ସମୟର ସୀମାOେର ଟଣାେହବ
ନାଲି ନାଲି ସି Oୂରର ଗାର

ଝିଅଟି ତ ପରଘରି
ଶାଶୁ ଘର ତା ପାଇଁ ସବୁ ଦି େନ
ପୂ ଣତୀଥO ତାଗର ଆହୂ ତି
ସପନର ସୁ ନାେOତ ମOଳ ଆରତି

ଜOାଳରୁ ଜାଇଫୁ ଲ
ମଣୁ ଥିବୁ ମା
ଦୁ ଃଖକୁ ଦୟଣା
ସଭO Oୁ ଆପଣା କରି ବାଟ ଚାଲୁ ଥି ବୁ
ବାOି ବାOି ମମତାର ମଧୁ ର ମୂ OOନା 
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ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର

ତୁ େମ ପରା କହି ଥିଲ
ସାତ ଜନମ ପାଇଁ ତୁ େମ େମାର
ଏ ଜନମ ଏେବ ବି ଯାଇନି
େକମି ତି ତୁ େମ େହଲ ଅନର 
ତୁ େମ ପରା କହି ଥିଲ
ସବୁ େବେଳ ପାେଖ ରହି ଥିବ େମାର
େମା ଜୀବନ ସO ନଇଁନି ଏ ଯାଏଁ

କ. Tଗିରଥୀ େବେହ%

େକମି ତି ତୁ େମ େହଇଗଲ ଦୂ ର 
ତୁ େମ ପରା କହି ଥିଲ
ତୁ େମ କି ଣିେଦଇଛ ସOପOକୁ େମାର
େସ ସOପO ଏେବ ଅନର ଆଖି େର
ତୁ େମ ବିକିଛ େବାଲି ଚହଳି ବଜାର 
ତୁ େମ ପରା କହି ଥିଲ
େମା ବାହୁ ବOନ ତୁ ମ ପାଇଁ ଘର
ମୁ କୁଳି ପାରି ନ ତୁ େମ େମା Oତିରୁ
େକମି ତି େହଲି ମଁୁ ପର 
ତୁ େମ - ଅେନOଷଣ
ରାତି େଟ ରହି ଯ େମା ଦOାରେଦେଶ
ଏ ରାତି େକେବ ବି ପାହି ବ ନାହO
େଯଉଁ ତୃ Oା େନଇ ତୁ େମ ଘରୁ ବାହାରି ଛ
େସ ତୃ Oା ଅନଠି େମOି ବ ନାହO 
ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ତମ ବାଟକୁ ଚାହO ଛି
ଏ ଦୀପ େକେବ ବି ଲି ଭିବ ନାହO
େଯଉଁ ସୁ ରୂଜକୁ େଖାଜି ବାହାରି ଛ
େସ ଆଲୁ ଅ ଅନଠି େଦଖି ବ ନାହO 
ଆହାନ ଇ-ପକା ଏବଂ ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର $ା% ସ&ୂ( )ଃଶୁ- .ତରଣ ଉେ2ଶ େର ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ5ନାୟକ7 $ା% ପକାଶି ତ
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ମାସ ପେର ବଷO, ବେଷO ପେର ଯୁ ଗ
ଏ ସମୟ େକେବ ସରି ବ ନାହO
େଯଉଁ େOମ ପାଇଁ ତୁ େମ ଜଗତ ବୁ ଲୁ ଛ
େମା ବିନା େସ େOମ ଅନଠି ନାହO 
କହି ଦିଅ ସଖୀ, ଅେନOଷଣ ତୁ ମ
େମା ମନ େକେବ ବି ଭୁଲି ବ ନାହO
େଖାଜି ଆଣି େଦବି ଇOାକୁ ତୁ ମର
ରହି ଥିବି ସବୁ େବେଳ ସାରଥି େହାଇ 
ମାଳୀ ସାହି , ଆOୁ ଲି , OOପୁ ର, ୭୬୦୦୧୦
ଦୂ ରଭାଷ : ୭୭୪୯୯୮୪୩୩୩
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ତୁ େମ ଆଉ ମଁୁ
ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର

ଦୂ ରତOର Oୟାସେର ଘେନଇ ଯାଉଛ
ମଁୁ ତୁ ମର
ନି କଟତର Oୟାସେର ଧି େମଇଯି ବି ୧
ତୁ େମ ନି OPରତାେର
ବାରOାର ହୃ ଦୟକୁ େମାର Oହାର କରୁ ଛ
ମଁୁ Oମଣୀୟ େହାଇ
େସେତ ଥର ତୁ ମ ମେନ ନେଟଇ ଯି ବି ୨
ତୁ େମ ବିଦୃପ ହସେର

)ଳୀମା )େବNତା େବେହ%

ସେOାଷକୁ େମାର ଖି ନ୍ ଭି ନ୍ କରି ପାରୁ ଛ
େOମର ଶୀତଳ Oେଲପେର
ସOକOର େଡାରି ଧରି କଷଣ ମଁୁ ଜି ତି ଯି ବି ୩
ତୁ ମର ଅOି ମ ସମୟ
ସମୀପ େହବ ତୁ ମ ଅଜାଣେତ ଦି େନ ଜାଣି ସାରି ଛି
େମାର ଅସୀମ Oଣୟ
ପାେସାରି ନ ପାରି ବ ଜୀବନ ଯୁ େO, ତୁ ମର େହାଇ ରହି ଥିବି ୪
ତୁ େମ ଦି କ୍ ଦି କ୍ େହାଇ
ପବନେର ଏକାକାର େହବାର Oତି ଶୃତି େଦଇ େଯେବ ପାରି ଛ
ମଁୁ ଧକ୍ ଧକ୍ େହାଇ
ଅେମାଘ ଶOି େର ତୁ ମ OOନର ନି ବୀଡ଼ତାର େସେବ ମି ଶିଯିବି ୫
ଶି ମିଳିପଡ଼ା, ଅନୁ ଗୁଳ
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ମଁୁ, େସମାେନ,
େସମାେନ, ଓ ବାଦାମ େଦାକାନ...
େଦାକାନ...
ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର

ନାଇଟ୍ ବସଟା ଛାଡ଼ି ବାକୁ ଆହୁ ରି ଅଧଘOା ସମୟ ଥାଏ ମଁୁ ବାଧେହାଇ େମା
ସି ଟେର ବସି ଥାଏ ଘରୁ ଖାଇପି ଇ ବସଯାOାପାଇଁ ସOୂ OOଭାେବ OOPତ େହାଇ ବାହାରି ଥାଏ
ପାହାOି େବଳକୁ ବସ ପହOି ବ େସଠି େସେତେବଳକୁ ଘର େଖାଜି ବାକୁ ଅସୁ ବିଧା େହବ
ନାହO  ନୂ ଆଯାଗା େହେଲ ବି େମାର ସାOଟିଏ ଅଛି େସଠି ତା—ର ଠିକଣା ଟିପିରଖି ଛି, ଛାତି
ପେକଟେର ଠିକଣା କଥା ମେନ ପଡ଼ି ବାପେର ହାତଟା ଆେପ ଆେପ ଛାତି ପେକଟ ଆଡ଼କୁ
ଚାଲି ଗଲା ହାତପୁ େରଇ େଦଖି ଲି କାଗଜ ଠିକ୍ Oାନେର ଅଛି ଆଶOO େହଲି  ଶୀତଦି ନ
ରାତି ଶୀO ଗାଢ଼ େହାଇଯାଏ ଜଣାପଡୁ ଥାଏ ସେତ େଯମି ତି ରାତି ଦଶଟା ବାଜି ଗଲାଣି 

अର.t ଆPଯ 

ହାତଘOାେର େଦଖି ଲି, ମାO ଆଠଟା େହାଇଥାଏ େସେତେବଳକୁ  ବସର ଅଧି କାଂଶ ସି ଟ୍
ଫାOା ପଡ଼ି ଛି ଆଉ େଯଉଁ େକଇଜଣ ବସି ଛOି େସମାେନ ଝରକା େଦଇ ସOବତଃ ବାହାେର
ଗାଡ଼ି ର Oାଇଭରର ଆସି ବା ବାଟକୁ ଅେନକ ରହି ଛOି  ବସ ଭି ତେର ହି Oୀ ଗୀତ ବାଜୁ ଥାଏ
ବାହାେର ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି େଦାକାନ ଅେନକ ବO େହାଇଗଲାଣି  ଗାଡ଼ି ପାଖେର ଜଳଖି ଆ
େଦାକାନଟିଏ ଏବଂ ତା ପାଖକୁ ଲାଗି ପାନେଦାକାନଟିଏ େସଇଠି ଅେନକ ଯାOୀ ଗହଳି ଆଉ
େସମାନOୁ ଛାଡ଼ି ବାକୁ ଆସି ଥିବା େଲାକମାେନ ମଧ ଅOଦୂ ରେର ବତୀଖୁ Oଟିଏ କି OP େସଇ
ବତୀଖୁ Oର ଅO ଆଲୁ ଅେର ବସ ପାଖଟା ଛାଇଛାଇଆ ଲାଗୁଥାଏ ବସ ଭି ତରଟା କି OP
ସOୂ OO ଅOକାର
ଏଇ ଅO ସମୟ େହବ ଜେଣ ଚି ନାବାଦାମ େବପାରୀ ନି ଜ େଠଲାଗାଡ଼ି କୁ ଆଣି ଗାଡ଼ି
ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଛି ତା ପାଖେର େବଶୀ ଭି ଡ଼ ନାହO  ହକର୍ ଟିଏ ଆହୁ ରି ଡାକ ଛାଡୁ ଥାଏ
ବସକୁ ନୂ ଆ ଯାOୀ ଟାଣି ବା ଆଶାେର ଆହୁ ରି ରି ଜେଭOସନ ମଧ େହାଇଥାଏ ବସOାOର
କି ଛି ଦାଦା େOଣୀୟ େଟାକା ହଠାତ୍ ପଶି ଆସି େଲ ବସ୍ ଭି ତରକୁ  ଅOୀମ ବୁ କି ଂ କରୁ ଥି ବା
ପି ଲାଟାକୁ ଟାଣି େନେଲ ତଳକୁ  ପି ଲାଟା କହୁ ଥାଏ, –ଆେର ଆେର, ଏ କଣ? ଏ କଣ ?—
େସଇ ଦାଦା େOଣୀୟ େଟାକାମାନOୁ ଜେଣ କହି ଲା, –େକାଉ ଦି ନଠୁ ବୁ କି ଂ କରୁ ଛୁ
େବ ? ଆମକୁ ଚି Oିନୁ ?—
ପି ଲାଟି ତଥାପି ଧି ର ସOରେର କହୁ ଥି ଲା, –କାହO କି, କଣ ଭୂଲ େହଲାକି ?—
ବସOାOେର ହଠାତ ଜନଗହଳି େହଲାଣି 
େମା

ସି ଟ

ଝରକା

ବାହାେର

ଏ

ସବୁ

ଅେନକ େଲାକ ରୁ O େହାଇଗେଲଣି 

େହଉଥାଏ

େସଇ

େଟାକାମାେନ

ପି ଲାଟାକୁ

ଧକାମାରୁ ଥାOି  େସ କଣ େହଲା କଣ େହଲା କହି ପଚାରୁ ଥାଏ ସବୁ େଲାକମାେନ
ନି ରବOOା ସାଜି େସଇଠି ଠିଆ େହାଇଥାOି  ଏଇ ସମୟେର ଜେଣ େଧାବେଧାବଳି ଆ ବାବୁ
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େସଇଠି ପହOି େଲ, ବାଦାମ ବିକାେହଉଥି ବା ଗାଡ଼ି ପାଖେର ନି ଜ ଗାଡ଼ି ରଖି େଦଇ ଗାଡ଼ି ରୁ
ଓOାଉ ଓOାଉ କହି େଲ, –କଣ ପାଟିତୁO ଚାଲି ଛି ? ହଁା...? ଏ ଛପନ, େସ ପି ଲାସହ କାହO କି
ଲାଗୁଛ ? ଇଆେଡ଼ ଆ—
ଏତି କି ଶୁ ଣୁ ଶୁ ଣୁ ହଠାତ୍ ସବୁ ଶାO ପଡ଼ି ଗଲା େଯମି ତି େଯଉଁ େଟାକାଟା େବଶି
ଗରଗର େହଉଥି ଲା େସ ପି ଲାକୁ ଛାଡ଼ି େଦଇ ବାବୁ O ପାଖକୁ ଚାଲି ଗଲା ବାବୁ କହି େଲ,
–ଆେର େସ ପି ଲା ସହି ତ କାହO କି ଲାଗୁଛ ? ମାଲି କ କାହO ?— ଛପନ ? ଇେୟ କି Oକାର
ନଁା, ତା େହେଲ ଅନ େଟାକାମାନO ନଁା କଣ ସତାବନ, ଅଠାବନ ...??? ମେନ ମେନ
ହସି ଲି େସଇଠୁ େଦଖି ଲି ବାଦାମ ବାଲାର େଠଲାଗାଡ଼ି କୁ ଗରମ୍ ଗରମ୍ ବାଦାମ ଭାଜି ଠିକ୍
Oଲି ମଝିେର କୁ ଢ କରି ଥାଏ େସ ପି ଲା େକାଡ଼ି ଏ ବାଇଶି ବଷOର ଯୁ ଆନ୍ େଟାକା Oଲି
ଉପେର େଗାଟିଏ େପେOାମାO ୍ ଲାଇଟ୍ ରଖି ଛି

ମଝିେର ମଝିେର େସଥି େର େସ ପO୍

େଦଉଛି େହେଲ ଅO ସମୟ ପେର ପୁ ଣି ଧପ ଧପ େହଉଥାଏ େସ ଲାଇଟ୍  ଏଇ ସମୟେର
ବାବୁ ନି ଜ େଟାକାମାନO ସହ କଥାବାOOାେର ବO ଥାଆOି  କଥା େହଉ େହଉ ହାତ ବେଢ଼ଇ
ବାଦାମ ଗାଡ଼ି ରୁ ବାଦାମମାନ ଆରାମେର େନଉଥାOି ଆଉ ଖାଉଥାOି  ବାଦାମ ବିକୁଥି ବା
ପି ଲାଟା ନି ବOକାର ଭାେବ ନି ଃସହାୟ େହାଇ େକବଳ େଦଖୁ ଥାଏ ଏଇ ସମୟେର ଦୁ ଇଜଣ
େଟାକା ଆସି ବାବୁ Oୁ କଣ କହି େଲ, ବାବୁ େସଠାରୁ ବିଦାୟ େନେଲ ବାଦାମ ବିକୁଥି ବା ପି ଲାଟି
ଶାOି େର ନି ଃଶOାସ ମାରୁ ଥି ଲା େସ ବାଦାମ କୁ ଢ଼କୁ ସେଜଇବା େବେଳ ପୁ ଣି ହାତ ମାରି େଲ େସ
ଦାଦା େଟାକାମାେନ, ବିନା ଦOିଧାେର ଖାଉଥାOି ଆଉ କହୁ ଛOି , –ଆେବ ରତନା ! ଏ ଗୁଡ଼ାକ
ଏେତ ଫସ୍କା ବାଦାମ କଣ ବିକୁଛୁ େବ ?—
ମୁ Oକୁ ବଁା ହାତେର କୁ Oଉ କୁ Oଉ ଦାO ନି କୁଟି ହସି ଲା େସଇ ପି ଲାଟି ତା ନଁା ଥି ଲା
ରତନା ବିଚରାର ନି ତିଦିନିଆ େବପାର ଉପେର ଖୁଲମ୍ ଖୁ Oା ଆOମଣ ଚାଲି ଥିଲା, ଅଥଚ
Oାଣ ଭୟେର େସ ଉଃ ଟିେକ ବି କହି ପାରୁ ନଥି ଲା ଏଇ ମଧେର ଦି ତିନିଜଣ ଗରାଖ ବି
ଆସି ବାଦାମ କି ଣି େନଇଛOି  ଗରାଖ ଆସି ବା େଦଖି େଟାକାମାେନ ପାନେଦାକାନ ଆଡ଼କୁ
ଚାଲି େଲ ରତନା ଟିେକ ଆଶOO େହଉଥି ଲା େବେଳ େସଠାେର ଠିଆେହାଇଥି ବା ଆଉ ଜେଣ
ଭOେଲାକ ବାଦାମ କୁ ଢ଼େର ହାତମାରି କି ଛି ବାଦାମ ଉଦରO କରି ଥାOି ଆଉ କହୁ ଥାOି , –କଣ
କି େହା ? ବାଦାମ େକାଉଠିକାର ?—
–ଆମ ନି ଜ ବାଦାମ ଚାଷ ପରା— ରତନା କହୁ ଥି ଲା କାେଳ ଏଇ ଭOବOି କି ଛି
ବାଦାମ କି ଣିେନେବ, ଭାବି େସ ପଚାରି ଲା, –େଦବି କି ଆOା ?— କି OP େସ େଲାକ କି ଣିବା କଥା
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ନ କହି େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ ବାଦାମ ନି ଜ ପାଟିେର ପେକଇ ଚାଲି ଥିେଲ ବାଧ େହାଇ
ରତନା ପୁ ଣି Oଲି ସାମନାକୁ ଆସି ବାଦାମ କୁ ଢ଼କୁ ସାଉଁେଳଇ େଦଇ ଏକାଠି କରି ବାକୁ
ଲାଗି ଲା େଲାକଟା କି ଛି ନ କହି ଚାଲି ଗଲା
ରତନାର ବାଦାମ ଠୁ ଳ କରି ବା ସରି ନଥାଏ ଆଉ େଗାେଟ େଟାକା ଆସି ପହOି ଲା
କହି ଲା, –େଦ, େମା େପେOାମାO ୍ ଟା େଦ ଆେମ ଘରକୁ ଚାଲି ଯିବୁ— ଏମି ତି କହୁ କହୁ ବଁା
ହାତେର ବାଦାମ ଆଣି ସଦ୍ ବବହାର କରି ଲା ଆଉ ସOାଳି ପାରି ଲା ନାହO ରତନା, ପାଟିକରି
କହି ଲା - –େତା େପେOାମାO ୍ ତ େନବୁ  ଏଠି ବାଦାମ ଅOାଳୁ ଛୁ କାହO କି ?—
ହଠାତ୍ ଏମି ତି ଆOମଣର ଆଶା କରି ନଥି ଲା େଟାକାଟା େତଣୁ ହଡ଼ବେଡ଼ଇଯାଇ
କହି ଲା, –କଣ େହଲା େସଠୁ , େଗାେଟ ଦି ଟା ବାଦାମ େନଇଗେଲ କଣ େତାର େବଉସା
ବୁ ଡ଼ି ଯାଉଛି ?—
ରତନାର ରାଗ କମ େହାଇନଥି ଲା େସ ପାଟିକରି ସମOOୁ

ଶୁ ଣାଇଲା ଭଳି

କହୁ ଥି ଲା;
–େଗାେଟ କି ଦି—ଟା ? ତୁ ନବୁ େଗାେଟ ଦି ଟା, େସ ନବ େଗାେଟ ଦି ଟା, ତାକୁ େଦଖି
ଆଉ କି ଏ ନବ େଗାେଟ କି ଦି ଟା ମଁୁ କଣ ଏଠି ଦାନ କରି ବାପାଇଁ ଆସି ଚି ?—
େଟାକାଟା େପେOାମାO ୍ ଲାଇଟ୍ େନଉ େନଉ କହୁ ଥି ଲା, –ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ କାଲି ପଇସା
େଦଇ େଦବି—
ରତନା ତା Oଲି କୁ େଠଲି ଯାଉ ଯାଉ କହୁ ଥି ଲା, –ହଁୁ , େକେତ ପଇସା େଦବୁ ସବୁ
ଜାଣି ଚି  ମାଗଣା ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଆଗୁଆ—
େସ କଣ କଣ ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହଇ କହି ଯାଉଥି ଲା, ତାହା ତା ସହ ଦୂ ରରୁ ଦୂ ରକୁ
ଚାଲି ଯାଉଥି ଲା ଆଉ ଶୁ ଣାଯାଉନଥି ଲା ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି Oାଟ୍ O େହବା େଦଖି ଜାଣି ଲି, Oାଇଭର
ଆସି ଗଲାଣି  ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବା ସମୟ ପେର ଆହୁ ରି ପOର ମି ନିଟ୍ ବିଳO େହଲାଣି 
େଲାକମାେନ ଗାଡ଼ି ଭି ତରକୁ ପଶି ଆସି ବାକୁ Oତି େଯାଗୀତା କରୁ ଥି ଲା, ମଁୁ ନି ଜ ସି ଟକୁ ଆଉଜି
ବସି ଯାଇଥି ଲି
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୧.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ େଯ, େସ ମଶାକୁ ମା#େଦେଲ େପାQସ ପାଖେର ସେରର େହାଇଯାଆX|
୨.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ େଯ, େସ ବଷାNେନ ‘ସଯ
ୂ  ନମାର’ କରX ନାJ|
୩.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ େଯ, େସ ‘ବଡିଗାଡ’ ସି େନମା େଦRବାକୁ ମନାକେଲ କାରଣ େସ ସୁର|ାକୁ ପସt
କରX)|
୪.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ େଯ, େସ ‘ଲଭ ଦ େୱ ୟୁ }ଏ’ ଗୀତକୁ ପସt କରX)|

୫.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ େଯ, େଯେତେବେଳ ତା7 µୀ କJେଲ ମେତ ଜହs ଆଣି ଦବ
M, େସ ‘ଇେସା’କୁ ଆେଦଶ େଦେଲ ‘ଚt ାୟାନ-୧’ େଖପଣ କ#ବାକୁ !
୬.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ େଯ, େସ େଗାେଟ େଦାକା{ ଉପେର }u ଆେ%ପ ଲଗାଇେଲ େଯ ଭୁ ଲେର ୧୦

ଟ7ା େଦଇ େଦଇO}

ସ ରୂପ କୁ ମାର ମଲe

୭.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ େଯ, ତା7ର ‘ଏଲ ଆଇ ସି ’ ପQସି ନାହA କାରଣ ସାଧୁତା ସବୁ ଠୁ ବଡ ପQସି
अେଟ|
୮.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ େଯ, େସ %ଧୁଆକୁ ଗା= NअX େଯେତେବେଳ େସ ମିଛ କେହ|
୯.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ େଯ, େସ ଯN େବାମା ପାଆX ତାକୁ ଯାଇ ଆତ7ବା¡7ୁ େଫେରଇ NअX|
୧୦.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ େଯ, େସ ମ ାଗି ନୁ ଡୁ ଲ୍ସ େକବଳ ୨ ମି)ଟ ଯାଏଁ %X|
୧୧..େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ

େଯ, େସ ତା7 ଶଳାକୁ େଜଲ ପଠାଇOେଲ, େଯେତେବେଳ େସ ତା7

ବାହାଘରେବେଳ ତା7 େଜାତାକୁ ଲୁ େଚଇ ରRO}|
୧୨.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ

େଯ,େସ ତା7 µୀ’7ଠାରୁ अନୁ ମ ଆଣX अନ

ଝିअମାନ7 ସହ କଥା

େହେଲ|
୧୩.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ େଯ, େସ ଥେର ଗୁ}ପଜାମୁ .େ%ଧେର ଧାରଣା େଦେଲ କାରଣ ନା େସOେର
ଗୁ}ପ O} ନା ଜାମୁ|
୧୪.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ େଯ, େସ େକେବ କ&ୁ ଟର େଗମେର ଟ୍ େକାଡ଼ ବ ବହାର କରX ନାହA|
୧୫.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ

 अଫ ଇନ୍ସ୍ଟଲ"େର %f ହୁ अX) େସ
େଯ, େସ େଯେତେବେଳ "ଟମସ

"ଡି କeାଇନ" କରX ସ·େଵର "ଇନସ୍ଟଲ" କ#ବାକୁ |
୧୬.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ

େଯ, ଆପଣ ଯN େକେବ "ଗୁଗୁଲ"େର "ସାଧୁ" ସ¸୍ ମା#େବ େତେବ ଆପଣ

ଉHର ପାଇେବ "ଡି ଡ ୟୁ ମିନ େକf#ଵାଲ"?

୧୭.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ େଯ,େସ "ଆରଟିଆଇ" ଫାଇଲ କରX )ଜ ପି}7 ୁଲ େରଜ¹ ଜାଣିବା

ପାଇଁ 

୧୮.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ େଯ,େସ େକେବ "ୟୁଟୁ ବ୍"େର "ଆଡ" "ି ପ୍" କରX ନାହA|
୧୯.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ େଯ,େସ "େକାଲେଗେଟ"େର ସଲ୍ଟର ପ#ମାଣ ମାପX |

୨୦.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ େଯ,େସ ଯN େକେବ ପ#|ାେର କପି େନଇ ଥାଆX, େସ ପଥେମ ତାକୁ କାଢି
ସବୁ େଘାଷX, ତା ପେର କପି ନେଦR ଉHର େଲଖX |
େସା:-ଇaରେନଟ ଓ େଫସବୁ କରୁ ପାw
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ଜନ{ ଭଗି{ ଯାୟା
ନtି { କାମି{ ମାୟା
ଛଳନା }ºନା ପତାରଣା ହୟା
ଦୟା |ମା େପମ ସବଂସହା
ମହାମାୟା ଜଗଦା େଦY ଆଦ ା, ଦଶ ମହା.ଦ ା
କ.ତା, ଲତା अବା ପଳୟ ସଂJତା ?
ସାଥୀ, ପୀ, µୀ, ବାରନା ପୁଣି %|ସୀ ?

ଗିରୀଶ ଚt ପା

େହ ନା# !
େତା'ର େଯ େକେତ ରୂପ Mଏବା ପା#ବ ଜାଣି !
କୃ ¼ର %ଧା ପୁଣି କୃ ¼ା,
ଶର ଶି ପୁଣି ତୃ ¼ା
%ବଣର ସୀତା ପୁଣି ଶୃପେଣଖା
ୠଶ ଶୃର ଜରତା, अେଯା[ା ମ%
କାହsାର େଦବr - ଯେଶାଦା

ଶି ବର ପାବo, ଶଶାନର କାଳୀ
ଦଶରଥ େକୖ େକଈ, ପାବ ପାuାଳୀ
େଗାପପୁର େଗାପୀ, ଜଗାର ତୁ ଳସୀ
ସାଗର ମେନ ଲ|ୀ, ଦାନବ େମାJ{
ଦ| ପାଇଁ ସo.......
େହ ନା# !
େତା'ର େଯ େକେତ ରୂପ Mଏବା ପା#ବ ଜାଣି !
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ଆହାନର ଆଗାମୀ ସଂରଣ ଜାନୁ ଆରୀ ମାସେର ପକାଶିତ
େହବ | )ଜ $ା% QRତ କ.ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ ଆମ
)କଟକୁ ପଠା |

ଆପଣ7 QRତ କ.ତା,
କାହାଣୀ,,
କ.ତା, କାହାଣୀ,
କାହାଣୀ, ଭମଣ କାହାଣୀ
ଶିଶୁକଥା,
ଥା, ବନ କଥା,
କଥା, ଇହାସ,
ଇହାସ, େ%େଷଇ,
େ%େଷଇ, ଘରକରଣା,
ଘରକରଣା,
ସାC , ବ  ଇତ ାN ଆପଣ ଇଇ-େମଲ୍ $ା% ଆମ )କଟକୁ
ପଠାଇ ପା#େବ |

ଆମ ଇଇ-େମଲ୍ ଠି କଣା :
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ଆହାନ ଇ-ପକା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପକାଶି ତ ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ସଂପ(
ୂ  ଓଡ଼ିଆେର ପକାଶି ତ ସାJତ
ଇ-ପକା

| ଏହା ପେତ କ ମାସର ପଥମ ସwାହେର ପକାଶି ତ େହାଇଥାଏ

| େବେଳ େବେଳ ପଜ
ୂ ା

ପବପବାଣୀ ସମୟେର ସମେୟାପେଯାଗୀ .େଶଷ ସଂରଣମାନ ମ[ ପକାଶି ତ ହୁ ଏ | ଓଡ଼ି ଆ ସାJତ ର
.iନs .Tଗ ଯଥା, ଗd, କ.ତା, ପବ, ରମ ରଚନା, ଶି ଶୁ ରଚନା, ଭ ମଣ କାହାଣୀ ଇତ ାN ଏOେର
ପକାଶି ତ ହୁ ଏ |
ଏJ ପକାେର େଲଖା ପକାଶି ତ କ#ବା ପାଇଁ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ସାJତ କାର7ୁ େପାgାହନ
Nଆଯାଇଥାଏ | େଯେହତୁ ଏJ ପକା )ଃଶୁ- .ତରଣ )ମିH ଉ2ି  େତଣୁ େଲଖକ, େଲRକାମାନ7ୁ
େକୗଣସି ପକାରର େପାgାହନ %ଶି Nଆଯାଏ ନାହA

| ପା#ଶମିକ ଆଶା କରୁ Oବା େଲଖକ େଲRକାମାେନ

)ଜ େଲଖା ବ ବସାୟିକ ପତ ପକାକୁ ପଠାଇ ପା#େବ |
ଏJ ପକା ପେତ କ ମାସେର ଇaରେନଟ୍େର )ଃଶୁ- ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ ଉପଲ¾ େହାଇଥାଏ

|

ପାଠକ PହAେଲ ଏJ ପକାର େଗାଟିଏ ପQପି )ଜ କଂପୁ ଟରେର ଡ଼ାଉନ୍େ}ଡ୍ କ# ପା#େବ |
େଲଖକ େଲRକାମାେନ )ଜ କୃ  ଆମ )କଟକୁ ଡ଼ାକ$ା% Mା ଇ-େମଲ୍ $ା% ପଠାଇପା#େବ |
ଡ଼ାକ $ା% ପଠାଉOେଲ )ଜ େଲଖାକୁ ଧଳା କାଗଜର େଗାଟିଏ ପାଶେର )ଭୁ ଲ ହzା|ରେର େଲR ପଠା,
Mା ଟାଇପ୍ କ# ମ[ ପଠା | ଇ-େମଲ୍ $ା% ପଠାଉOେଲ େଲଖାକୁ େଲR ସା#ବ ପେର ା)ଂ କ# ଆମ
ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର ପଠା |
ଆହାନର ପକାଶନ ସଂପ(
ୂ  ପ#େବଶ अନୁ କୂଳ, କାରଣ ଏହା$ା% କାଗଜର ବ ବହାର କମ

େହାଇଥାଏ, େଯଉଁOପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହA | ଆେମ ପ#େବଶ ପଦୁଷଣ .େ%ଧ କରୁ |

ଆହାନ ଇ-ପକାେର େଲଖା ପକାଶି ତ କ#ବାପାଇଁ ଯN ଆପଣ ଇୁକ େତେବ )ଜ QRତ କୃ କୁ

ଆପଣ ଆମ )କଟକୁ ପଠା | େଯେହତୁ ଏJ ପକା ଇaରେନଟେର ପକାଶି ତ ହୁ ଏ ଏବଂ ପେତ କ ମାସେର
ଶହସା²କ ଓଡ଼ିଆ7 କ&ୁ ଟରେର େଶାTପାଏ େତଣୁ ଏJ ପକାପାଇଁ େଲଖା ମ[ ଇaର୍େନଟ ମା[ମେର ହA
ଗହଣ କ%ଯାଏ | ଯN ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ $ା% ଆମ )କଟକୁ େଲଖା ପଠାଇ ପା#େବ ନାହA, େତେବ ଆପଣ
 ହzା|ରେର େଲR ଆମ )କଟକୁ )ମs ଠିକଣାେର
)ଜ େଲଖା ଧଳା କାଗଜେର େଗାଟିଏ ପାଶେର )ମଳ
ପଠାଇ ପା#େବ |
ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ5ନାୟକ
Yମା ନଗର - ୨ୟ ଗ=
ଆପୁଆ, ବ ହପୁର - ୭୬୦୦୧୦
ଓଡ଼ିଶା, େଫାନ୍: ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦
ଯN ଆପଣ ଇaର୍େନଟ୍ ମା[ମେର େଲଖା ପଠାଇବାକୁ PହାX େତେବ )ଜ େଲଖାକୁ ଟାଇପ୍
(ଓଡ଼ିଆ ୟୁ)େକାଡ଼ ଫaେର ଟାଇପ୍ କ#େବ ଯଥା अପା~ ଓଡ଼ି ଆ / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟ ାନ୍ସ୍Qେଟେରସନ୍) କ#

Microsoft Word Document େର ଆମ )କଟକୁ ପଠା, Mା େଲଖାକୁ ାନ୍ କ# େଜପିଇf ଫମା ଟେର
ଇେମଲ୍ Attachment କ# ପଠା | ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା େହ} -

aahwaan@gmail.com

ଏJ ପକା ଉନs  େହତୁ ଆପଣ7 ସହାୟତା ଆମର ଏକା~ କାମ

|

ଧନ ବାଦ

ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ5ନାୟକ
ଆହାନ ଇ-ପକା ଏବଂ ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର $ା% ସ&ୂ( )ଃଶୁ- .ତରଣ ଉେ2ଶ େର ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ5ନାୟକ7 $ା% ପକାଶି ତ

